
حیف از پابرهنه های قهرمان!

 »اسالم و 
 جهانی شدن« 
منتشر شد 

سیمرغ خوشبختی فرهنگ بر شانه چه کسی فرود می آید؟

 تبعیض دوباره در فوتبال

 تقویت سیستم اقتصاد مقاومتی 
با آموزش های فنی و حرفه ای 7

نامزدهای اصالح طلب 
را می توان صادر کرد 23

محرومیت زدایی 
5با رعایت عدالت و توسعه شهر

 آقای احمدی نژاد! با والیت فقیه کشور 
به بن بست نمی رسد

نگاهی به نمایشگاه عکس حامد قصری

گفتمان؛ برخورد نزدیک با عکس نوشته ها

این چه فای��ده ای دارد که دائم از عدالت صحب��ت کنیم اما کیان 
اخالقی جامعه را به فساد بکشیم؟ در کشوری که والیت فقیه است، 
بن بستی نیست. شما در موارد بسیاری به رهبری شکایت کردید که 
رهبر معظم انقالب هم این مسأله را به شورای حل اختالف ارجاع 

دادند که رأی قاطعی هم صادر شد، پس بن بستی وجود ندارد.

بسته حمایتی  برای بهبود  
معیشت کشاورزان 

اس��تاندار اصفهان گفت: بس��ته حمایتی برای بهبود 
وضعیت معیشت کشاورزان ش��رق اصفهان در حال 
تدوین اس��ت. علیرضا ذاکر اصفهانی با اشاره به ارایه 
س��بد کاال، گفت: آسان س��ازی تغییر کاربری زمین 
و ارایه تس��هیالت برای راه اندازی مش��اغل مرتبط با 
کشاورزی مانند  دامداری های سنتی از جمله اقدامات 
در دست بررسی مدیریت استان است. وی افزود: بیش 
از یک سال است که مأموریت تهیه گزارش از وضعیت 

معیشت کشاورزان شرق اصفهان به عهده فرماندار...

س:  زاینده رود[
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عملیات پلیسی 110 7

 قهرمانی تیم ملی فوتبال س��احلی ایران در مسابقات آسیایی 
این رش��ته باعث ش��د تا بعد از مدت ها فدراس��یون ناکامی و 
خنده علی کفاش��یان به یک افتخار بزرگ در سطح قاره آسیا 
دست پیدا کند تا الاقل اگر برای سال آینده دوباره کاندیدای 
کسب عنوان بهترین فدراسیون سال آسیا شد، بهانه ای برای 
جوابگویی به منتقدانش داشته باش��د. این قهرمانی در حالی 
به وقوع پیوس��ت که فوتبال س��احلی ایران در طی سال های 
گذش��ته حداکثر تا کسب رتبه س��وم پیش رفته بود و این بار 
حضور مارکو اکتاویو باعث ش��د تا فوتبالیس��ت های پابرهنه 
ایران در رقابت با تیم های مدعی و بزرگی مثل چین، امارات 
و ژاپن موفق عمل کنند و با رس��یدن به رتبه نخست، سهمیه 
حض��ور در جام جهان��ی هئیتی را به دس��ت آورند. س��احلی 
بازان فوتبال ای��ران در  بی خبری محض راهی قطر ش��دند تا 

در رقابت های قهرمانی آس��یا ش��انس خود را برای حضور در 
جام جهان��ی آزمایش کنند و ب��ا قدرت به مق��ام قهرمانی آن 
رقابت ها دس��ت پیدا کنند؛ رقابت هایی که تیم ملی ساحلی 
فوتبال ای��ران در آن با کس��ب پنج پیروزی متوالی توانس��ت 
تمامی معادالت موجود را بر هم زده و عالوه بر گرفتن سهمیه 
حضور در رقابت های جام جهانی با قهرمانی به ایران بازگردد. 
 این قهرمانی آنقدر برای فوتبال ما ارزش��مند بوده که شنیده 
می ش��ود بعد از قهرمانی تی��م ملی فوتبال س��احلی ایران در 
رقابت های قهرمانی آسیا حاال ش��هرهای شمالی ایران نیز به 
فکر ایجاد فضاهای مناس��ب تری برای پرورش استعدادهای 
نوجوان و جوان عالقه مند به این رش��ته افتاده اند و شهرهای 

ساحلی جنوبی هم حاال به فکر برگزاری...
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اصفهان، رکورد دار حسنات  

فوتبال پژمرده  شده است

دولت نمی تواند برای  
مجلس تعیین تکلیف کند

 کاهش ۴۹ درصدی 
آب چاه های ناژوان

حذف صفر از پول ملی 
مرهم زخم تورم نیست

 شماعی زاده
 برای سپاهان می خواند
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نوبت اول

هرگز برای آزمايش عدم نشتی از ش�عله كبريت استفاده 

نكنيد، برای این کار، مقداری مایع ظرفش�ویی در یک 

ظرف آب ریخته بوسيله اس�فنج يا ابری روی محل اتصال 

بكشيد اگر حباب ايجاد شد نشتی دارد فوراً شير مصرف را 

ببنديد و رفع نشتی كنيد.
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شرکت گاز استان اصفهان
روابط عمومی



چهره روزیادداشت

 جلیلی، میرکاظمی و فتاح
گزینه های انتخاباتی جبهه پایداری

عضو ش��ورای مرکزی جبهه پای��داری گفت: تمام نامزده��ای احتمالی 
پایداری به صورت تیمی با نامزد جبهه همکاری می کنند.

مجید متقی فر، عضو ش��ورای مرکزی جبه��ه پایداری درب��اره آخرین 
وضعی��ت انتخابات��ی جبهه پای��داری، گف��ت: ت��ا کنون دیده نش��ده 
 اس��ت کس��ی گفتمان جبهه پایداری را نقد کن��د، بلکه به ش��یوه ها و 
روش های پایداری ایراد می گیرند، در حالی که شیوه هر گروهی برگرفته از 
مبانی فکری آن گروه است. وی ادامه داد: سال گذشته در همین ایام جبهه 
پایداری زیر بمباران سنگین تهمت ها و اهانت ها از سوی دوست و دشمن 
قرار داشت و حتی آیت اهلل مصباح نیز مورد هجمه قرار گرفتند؛ چرا که 
احساس می شد این عظمت گفتمان است که جریانات مختلف را به هراس 
انداخته، در حالی که این هیمنه از جبهه پایداری نیس��ت، بلکه از خود 
اسالم است و هر کس داعیه اسالم داشته باشد خداوند او را تقویت می کند. 

 برتری تانک ایرانی ذوالفقار 
نسبت به »تی ۷۲«

فرمانده نیروی زمینی ارتش از برتری تانک بومی ذوالفقار نسبت به تانک 
»تی 72« در برخی حوزه های رزمی خبر داد. امیر احمدرضا پوردستان، 
فرمانده نیروی زمینی ارتش روز گذش��ته در مراسم رونمایی از دو تانک 
جدید ذوالفقار و صم صام، یکی از مباحث مهم در نبردهای زمینی را توجه 
به ادبات زرهی عنوان کرد و گفت: بهره مندی از تانک های مدرن و مجهز 
می تواند در ارتقای یگان های نیروی زمینی مؤثر باشد. وی ادامه داد: در 
 س��ال های اخیر و بعد از حوادث 11 س��پتامبر با مبحث نبرد در فضای

 ناهم تراز روبه رو شدیم که در آن یک کشور با فناوری های باال با کشوری 
دیگر با فناوری های کمتر وارد جنگ می شود. فرمانده نیروی زمینی خاطر 
نشان کرد: در همان ابتدا با احصای توانمندی های دشمن معلوم شد که 
ما باید در این فضا بیشتر دفاع کننده باشیم، برای همین بود که موضوع 

پدافند در سطوح مختلف مطرح شد.

 طرح های فی البداهه دولت 
به نظام آموزشی ضربه می زند

عضو هیأت رییس��ه کمیته آموزش و پ��رورش مجلس با بی��ان این که 
تدوین و اجرای طرح های فی البداهه از س��وی وزارت آموزش و پرورش 
به نظام آموزش��ی ضربه می زند، گف��ت: اقدام غیرکارشناس��ی به جای 
شکوفایی سیس��تم آموزشی، موجب افت ش��دید این سیستم در کشور 
می شود. محمود نگهبان سالمی در واکنش به موضوعات مطرح شده از 
سوی مسئوالن وزارت آموزش وپرورش مبنی بر هفت ساله شدن دوره 
ابتدایی و اضافه شدن پیش دبستانی به این دوره، گفت: به طور حتم دوره 
پیش دبستانی از دوره های مهم و مقدماتی برای ورود به ابتدایی است، از 
این رو برای تصمیم گیری درباره این دوره باید به صورت دقیق و حساس 

تصمیم گیری شود.

 حرکت خزنده اختالالت روانی 
زیر پوست جامعه

عضو کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس با تأکید بر این که مشکالت 
اقتصادی در افزایش اختالالت روانی تأثیر گذار است، گفت: متأسفانه با 
وجود تالش های کارشناسان، هنوز بخش مشاوره و روان شناسی در طرح 
پزشک خانواده مغفول مانده است. محمدحسین قربانی با هشدار نسبت 
به افزایش بیماری های روانی در کشور، گفت:  به طور حتم مسئوالن باید 
هر چه سریع تر به دنبال درمان این اختالالت در کشور باشند؛ زیرا با این 
مش��کالت نمی توان با آرامی و صبر برخورد کرد. وی با تأکید بر این که 
مش��کالت اقتصادی در افزایش اختالالت روانی تأثیر گذار است، افزود:  
هم اکنون مهم ترین معضل جامعه، نبود اشتغال و نابسامان بودن اقتصاد و 
وضعیت ازدواج است که این موضوع از مهم ترین محورهای بروز مشکالت 

روحی و روانی به شمار می آید.

 مسئوالن به فکر معیشت 
مردم باشند 

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: امروز کش��ور نیاز به آرامش،کار و 
تالش برای عبور از موانع موجود، خاصه مش��کالت معیشتی و اقتصادی 
مردم دارد، همچنین تفاهم مسئوالن زمینه انجام کارهای ناتمام و بزرگ 
موجود را فراه��م می کند. علیرضا زاکانی اظهار داش��ت: امروز ما یکی از 
حساس ترین برهه های تاریخ حیات انقالب اسالمی را پشت سر می گذاریم 
و نظام سلطه با همه گروه های ضدانقالب به این نتیجه واحد رسیدند تا با 
برنامه ریزی منسجم و گسترده، از مقطع کنونی به عنوان یک فرصت برای 
ضربه زدن به انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران استفاده کند. وی با 
بیان این که نقشه راه و سناریو دشمن کاماًل روشن است، افزود: دشمن 
برخالف تالش��ی که برای انس��جام بین مخالفین انقالب اسالمی انجام 
می دهد، به دنبال تفرقه میان آحاد مردم به خصوص مسئوالن نظام است.

 اخبارکوتاه

آقای احمدی نژاد! با والیت فقیه 
کشور به بن بست نمی رسد

رییس مجلس شورای اسالمی/ الریجانی 

این چه فایده ای دارد که دائم از عدالت صحبت کنیم اما کیان اخالقی 
جامعه را به فساد بکشیم؟ در کشوری که والیت فقیه است، بن بستی 
نیست. شما در موارد بسیاری به رهبری شکایت کردید که رهبر معظم 
انقالب هم این مسأله را به شورای حل اختالف ارجاع دادند که رأی 
قاطعی هم صادر شد، پس بن بستی وجود ندارد. شما قانون را تمکین 
نکردید، قانونی که ش��ورای نگهبان آن را تأیید کرده اس��ت؛ چرا که 
 اگر هیأت وزی��ران مصوبه ای 
م��ی گ��ذارد ک��ه ب��ا قانون 
همخوانی نداش��ته و رییس 
مجلس با استدالل آن را مغایر 
قانون اع��الم می کن��د، باید 
لغو شود که ش��ما به این امر 
اعتراض دارید و باید پرس��ید 
چه کس��ی باید این مشکل را 

حل کند؟
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۲
اراده دیکتاتور منامه برای اصالحات جدی نیست

سید علی محمد بزرگواری، عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان این که رژیم آل خلیفه به 
دنبال امور اصالحی در بحرین نیست، گفت: آل خلیفه تعاملی با مخالفان خود ندارد و اقدامات 

حکومت نشان می دهد که به حقوق زندانیان سیاسی و آزادی بیان توجهی نمی شود. 

 ایران امروز به مرز 
بلوغ علمی رسید

آغاز سفرهای خارجی 
مشایی در پست جدید

رییس جمهور گفت: با افتخار اعالم می کنم، ملت ایران در مسیر رشد ملی 
از مرز بلوغ عبور کرده است.

محمود احمدی نژاد در مراس��می با موضوع بزرگداش��ت روز ملی فناوری 
فضایی با بیان این که حرکت در هر مسیر نیازمند مقدماتی است و این مسیر 
نقطه  بلوغی خواهد داشت، اظهار کرد: مسیر رشد علمی هم نقطه  بلوغ دارد و 
نقطه بلوغش آنجاست که به ابعاد کار مسلط شویم، مثل همین بحث فناوری 
فضایی که امروز متخصصان ما در این مسیر به بلوغ رسیده اند. وی افزود: در 
حوزه پزشکی و بیوتکنولوژیکی به بلوغ رسیده ایم و در حوزه نانوتکنولوژی 
هم در مرز بلوغ هستیم. همچنین در علوم هسته ای، بخش های مهندسی، 
علوم پایه و علوم زیستی به بلوغ رسیده ایم که اتفاق بزرگی است و از این به 

بعد هر چه تالش کنیم، سرعت ما بیشتر می شود و زودتر می رسیم.

س��فرهای خارجی اس��فندیار رحیم مش��ایی به عنوان رییس دبیرخانه 
جنبش عدم تعهد از اسفندماه جاری برگزار خواهد شد.

گرچه هنوز اولی��ن مقصد رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد مش��خص 
نشده اس��ت، اما کشورهای همس��ایه ایران که  عضو این جنبش هستند 
و در اجالس شهریورماه این س��ازمان در تهران شرکت کرده بودند، جزء 
مقاصد احتمالی س��فرهای خارجی مشایی محس��وب می شوند. گفته 
می ش��ود این س��فرها با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام خواهد شد 
 و برنامه ری��زی دیدارهای دیپلماتی��ک نیز با هماهنگی ای��ن وزارتخانه 
 است. رحیم مشایی را می توان نزدیک ترین گزینه دولت برای برنامه های

 آتی دانس��ت؛ کس��ی که ریی��س جمهور هرگ��ز از حمایت وی دس��ت 
نکشید. 

یکی از کاندیداهای احتمالی جریان اصالحات در واکنش به 
تعداد کاندیداهای جریان اصالح��ات برای یازدهمین دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: کاندیداهای این جریان 

آنقدر زیاد هستند که می شود آنان را صادر کرد.
محمد ش��ریعتمداری در حاشیه جش��ن بزرگ انقالب که 
به همت جبهه مردمی اصالح طلبان برگزار ش��د، در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این س��ؤال که آیا کاندیدای ریاست 
جمهوری می ش��وید یا خیر؟، گفت: بله، حتما همین طور 
است. وی همچنین در پاس��خ به سؤال دیگری مبنی بر این 
که مهم ترین اولویت شما چیست، افزود: آیا به نظر شما االن 
فصل این که کاندیداها بتوانند برنامه های خود را اعالم کنند، 
رسیده است؟ ش��ریعتمداری ادامه داد: مطمئن باشید هم 
برنامه مش��خص داریم و هم تیم مشخص که به موقع اعالم 
خواهد ش��د. این کاندیدای اصالحات همچنین در پاسخ به 
سؤال مهر مبنی بر این که چند کاندیدای ریاست جمهوری 
در جریان اصالحات پیش بینی می کنید، گفت: آنقدر زیاد 
هستند که بش��ود آنان را صادر کرد. عضو شورای راهبردی 
روابط خارجی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری 
مبنی بر این که آیا اصالح طلبان بدلی وجود دارند، تصریح 
کرد: بله، هستند. باید این سؤال را از کسانی که ممکن است 

با بدلی ها ارتباط داشته باشند، بپرسید.

رییس سازمان بازرسی کل کش��ور گفت: دیوان محاسبات 
بر اساس قانون می تواند طرح و بخش��نامه و مصوبه خالف 
قانون دولت، وزرا و رؤسای دستگاه ها را لغو کند. اهم سخنان 
حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی را در ادامه به نقل از 

مهر بخوانید:
* در خصوص پرون��ده آقای مرتضوی، دی��وان گزارش را از 

مراجع دیگر دریافت و رأسا به آن رسیدگی کرد.
* درباره اختالس بانک پارسیان، این بانک بخش خصوصی 

است و دخالت نکردیم، البته در این باره اطالعاتی نداریم.
* اگر مؤسس��ات عموم��ی، بانک های دولت��ی و خصوصی 
که تحت نظارت بانک مرکزی هس��تند تخل��ف کنند این 
 موضوع در حوزه رسیدگی ماست، اما در موضوع صرافی ها و 

پرداخت کنندگان وام و تسهیالت دخالت نمی کنیم.
* در موضوع ارز، چند پرونده در بانک مرکزی وجود داشت 
 که بر اس��اس گزارش��ات و اطالعات احتمال تخلف در آن 
می رفت و ما هم اکنون در حال پیگیری این تخلفات در حوزه 

بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی هستیم.
* مواردی از تخلف را خودمان پیدا کردیم، اما برخی از موارد 
گزارش ش��د و برخی دیگر را نیز دس��تگاه های اطالعاتی با 
بازپرسی های خود به آن رسیده بودند و به ما ارجاع دادند تا 

ارزیابی های بیشتری انجام دهیم.

عض��و کمیس��یون برنامه،بودجه و محاس��بات مجلس 
در واکنش به اظهارات میرتاج الدین��ی مبنی بر این که 
دول��ت بودجه چنددوازده��م ارایه نم��ی دهدو مجلس 
 باید بررس��ی بودجه را ۴۵ روزه تمام کن��د، گفت: آقای 
میرتاج الدینی درجایگاهی ق��رار نداردکه برای مجلس 
تعیین تکلیف کند و از لحاظ قانونی دولت موظف به ارایه 

الیحه بودجه چنددوازدهم است.
جعفر قادری گف��ت: اظهارات آقای میر ت��اج الدینی در 
خصوص ای��ن که دولت بودج��ه چند دوازده��م همراه 
بودجه س��ال ۹2 ارایه نمی دهد مؤی��د کامل بی قانونی 
است و از اساس دولت موظف است که همراه بودجه سال 
۹2، الیحه بودجه چند دوازدهم نی��ز ارایه دهد. قادری 
همچنین در خصوص اظهارات میر تاج الدینی مبنی بر 
این که مجلس باید بررسی بودجه سال ۹2 را در ۴۵ روز 
انجام دهد، تأکید کرد: آقای میرتاج الدینی در جایگاهی 
نیستند که برای مجلس تعیین تکلیف کنند و بهتر است 
بیش از این به اظهارات خود توجه داش��ته باش��ند. وی 
افزود: این که دولت بودجه را با تأخیر به مجلس بفرستد و 
بعد برای مجلس تعیین تکلیف نیز کند که به چه صورت 
باید عمل کرد و از زیر بار مسئولیت های خود شانه خالی 

کند، نشان از روحیه قانون گریزی دولت است.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اش��اره به فنی و تخصصی بودن مذاکرات ایران، گفت: اگر 
غربی ها بخواهند گفتگوها را سیاس��ی کنن��د، به حیثیت 
بین المللی خود لطمه می زنند. س��یداحمدرضا دستغیب با 
اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات ایران با 1+۵ در اسفند ماه،  
گفت: بسته پیشنهادی طرف ایرانی مذاکرات آماده است، اما 
این طرف مقابل است که باید اراده رسیدن به نتیجه قطعی 
را در خود ایجاد کند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که گروه مذاکره کننده ایرانی آماده است 
تا مذاکره را در هر سطحی دنبال کند، افزود: البته این مسأله 
به شرطی اس��ت که غربی ها بخواهند موضوع مذاکره را به 
صورت فنی و تخصصی در جلسات مطرح کنند. نایب رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این 
که به بن بست کشیده شدن مذاکرات به ضرر خود اروپایی ها 
خواهد بود، تصریح کرد: 1+۵ می تواند در گفتگوهای خود با 
طرف ایرانی، بدون فشار البی های صهیونیستی کار را به پیش 
ببرد؛ چراکه اگر نتوانند مجموعه مذاکرات را دنبال کنند، به 
حیثیت و آبروی بین المللی آنها لطمه می خورد،  بنابراین بهتر 
است غربی ها در مذاکرات آتی، به تغییر مسیر فعلی مذاکرات 
به سمت گفتگوهای تخصصی و فنی راغب باشند تا نتیجه 

برد- برد حاصل شود.

نقد مجلسانتخابات انرژی هسته ای

نامزدهای اصالح طلب را 
می توان صادر کرد

دیوان محاسبات مصوبات 
خالف قانون را لغو می کند

دولت نمی تواند برای  
مجلس تعیین تکلیف کند

بن بست مذاکرات به ضرر 
غربی ها خواهد بود
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احمدی نژاد در مجلس
در پی پخش ای��ن فایل نامفهوم، عل��ی الریجانی 
درب��اره آن چنین گفت ک��ه اوالً ارتباطی بین این 
فایل و اس��تیضاح وجود ندارد، ثانی��اً اگر برادرش 
مشکلی دارد، احمدی نژاد مستنداتش را به دادگاه 

ارایه دهد.
اما مهم تر از همه این ها، نکته ای بود که الریجانی 
 با زیرکی آن را فاش کرد ت��ا توپی که احمدی نژاد

به س��مت زمین رییس مجلس ش��وت کرده بود، 

 ب��ا ضدحمل��ه الریجان��ی به»محوط��ه 18 قدم 
احمدی نژاد« برگردد و »بگم بگم؟« احمدی نژاد 
که این بار در قالب »نوار را بذارم؟ بذارم؟« جلوه گر 

شده بود، به طور آشکاری به زیان وی تمام شود.
الریجان��ی ف��اش ک��رد که س��اعت 7 صب��ح روز 
اس��تیضاح، فروزنده، مع��اون ریی��س جمهور به 
 ن��زد وی آمده و گفته ک��ه پیامی ف��وری از جانب 

احمدی نژاد دارد.
فروزنده به الریجانی گفته بوده که به نفع اوس��ت 

استیضاح را از دستور کار مجلس خارج کند؛ زیرا 
احمدی ن��ژاد نواری از یکی از بس��تگان الریجانی 
دارد که اگر در مجلس پخش کند، برای الریجانی 
بد می شود. الریجانی بعد از این تهدید گفته است: 
»اس��تیضاح لغو نمی ش��ود و احمدی نژاد هم اگر 

نواری دارد، پخش کند و چیزی کم نگذارد.«
در واقع، اتفاق ساعت 7 صبح، ارتباط تاّم و تمامی 
 با س��خنان س��اعت ۴ بع��د از ظهر احم��دی نژاد

 در مجل��س دارد و ای��ن، هم��ان جایی اس��ت که 

احمدی نژاد در محاسباتش در نظر نگرفته بود.
احمدی نژاد در ابتدای بحث ن��وار، اعالم کرد که 
نواری دارد ولی نم��ی خواه��د آن را پخش کند. 
احتماالً او گمان می کرد با توجه به پیام تهدیدی 
که صب��ح همان روز ب��ه الریجانی فرس��تاده بود، 
رییس مجل��س از کن��ار این جمله احم��دی نژاد 
که»نوار دارم ولی پخش نمی کنم« رد خواهد شد 
ولی الریجانی، چندین بار و به اصرار تأکید کرد که 

احمدی نژاد حتماً نوار را پخش کند.
احمدی نژاد هم بعد از کمی این پا و آن پا کردن و 
دعوت از نمایندگان برای فرستادن صلوات، فایل 

مورد اشاره را پخش کرد.
اگر احمدی ن��ژاد، اول صبح روز اس��تیضاح، پیام 
تهدید به رییس مجلس نمی فرس��تاد و مستقیماً 
نوار مورد ادعا را پخش می کرد، می شد با مسامحه 
پذیرفت ک��ه قص��د احمدی ن��ژاد، افش��ای یک 
 خالف قانون اس��ت)به فرض وج��ود(، ولی وقتی 
احمدی نژاد، ابتدا پیغام می فرستد که بیا معامله 
کنی��م و وقتی ج��واب رد الریجانی را می ش��نود 
 اقدام به پخش ن��وار می کند، دیگ��ر نمی توان به 
حسن نیتش باور داش��ت؛ چون معنای پیام صبح 
این بود که شما آدم مرا استیضاح نکنید و من هم 
هوای فامیل ش��ما را دارم ؛ در واق��ع، پیام 7 صبح 
احمدی نژاد دعوت به یک معامله سیاس��ی برای 

قانون شکنی متقابل بود.
پخش این فایل در مجلس، باعث شد که الریجانی 
فرصت بیابد و از پیش��نهاد 7 صب��ح احمدی نژاد 
برای معامله پ��رده بردارد و اتفاق��اً برای الریجانی 
خوب ش��د که به این مناسبت، توانست اعالم کند 
که زیر بار معامله پنهانی نرفته؛ زیرا خالفی نکرده 
تا نگران افشایش باشد و اگر ریگی به کفشش بود، 
 همان صبح، قضیه را با احمدی ن��ژاد حل و فصل 
می کرد. این، همان نکته ای بود که احمدی نژاد در 

محاسباتش در نظر نگرفته بود.
به عالوه، عل��ی الریجانی با زیرک��ی دیپلماتیکی 
توانس��ت از این فرصت اس��تفاده کند و بخشی از 
س��خنان داوود احمدی نژاد، برادر رییس جمهور 
درباره فساد مالی اطرافیان رییس جمهور و ارتباط 
 آنها با خ��ارج را تیت��روار علنی کن��د و در نهایت 
کنایه ای س��نگین به احمدی ن��ژاد بگوید که اگر 

برادر من تخلفی کرده، به آن رس��یدگی ش��ود و 
فرق من و شما در این است که من مانع رسیدگی 
نمی شوم، ولی شما مانع رسیدگی به پرونده های 

اطرافیانتان هستید.
اما فارغ از این بحث و جدل بسیار صریح و جدی، 
نکته بس��یار مهمی که نباید مغفول باشد، کیفیت 
بس��یار نازل، واقعاً نامفهوم و خ��راب صدا در فایل 

پخش شده توسط احمدی نژاد است.
 آن طور ک��ه احم��دی ن��ژاد گفته اس��ت، حدود 
بیس��ت و چند س��اعت نوار ویدئوی��ی دارد که از 
جلس��ات افراد مختلف ب��ا مرتضوی ضبط ش��ده 
است. حال سؤال جدی و منطقی این است که اگر 
مرتضوی و دولت، خواس��ته اند از جلس��ات خاص 
با اف��رادی نظیر ب��رادر الریجانی فیلمب��رداری و 
مستندسازی کنند، چرا این کار را با کیفیتی چنین 
نازل انجام داده ان��د، به طوری ک��ه صحبت های 
طرفین، اصاًل مفهوم نیس��ت و باید احمدی نژاد از 
روی کاغذی که قباًل تهیه شده، بگوید که این چه 

گفت و آن یکی چه گفت؟!
قطع��اً کس��ی ک��ه بخواه��د در چنان س��طحی، 
مستندس��ازی صوتی و تصوی��ری مخفیانه انجام 
دهد، می تواند حتی با امکان��ات عادی بازار هم، با 
کیفیت بس��یار عالی، صدا و تصویر را ضبط کند تا 
نیازی به متن تایپی نباشد)!(؛ لذا این احتمال دور 
از ذهن نیست که صدای ضبط شده، دارای کیفیت 
بوده ولی آن را مخدوش ک��رده اند تا بتوانند آنچه 
خود می خواهند به طرفین گفتگو نس��بت دهند، 
و اال نمی توان عقاًل پذیرفت که این همه امکانات، 
نتوانسته باشد دو کلمه حرف را درست و حسابی 
ضبط کند که اگر واقعاً نتوانسته، باید تأسف خورد 
به حال سیس��تمی که در قرن 21 و ب��ا این همه 
امکانات، خواسته صدای کس��ی را ضبط کند ولی 

نتوانسته است!
به هر ح��ال، امروز، روزی بود ک��ه گیوتین »بگم؟ 
بگم؟«های احمدی نژاد، بی آن که ثمری داش��ته 
 باش��د، فرود آمد و مش��خص ش��د ک��ه اوالً آنچه 
س��ال ها در این خصوص می گفت، در چه حدی 
اس��ت و ثانیاً بقیه هم کلی »بگ��م؟ بگم؟« ناگفته 
دارند و گر پ��رده بیفتد، احمدی ن��ژاد هم باید در 

ردیف اول پاسخگویی باشد.

تحلیلی بر آنچه در جنجالی ترین استیضاح  کشورگذشت

راز کیفیت پایین صدا در فایل صوتی  رییس جمهور چه بود؟

درواقع، اتفاق ساعت ۷ صبح، ارتباط تاّم و تمامی با سخنان س�اعت 4 بعد ازظهراحمدی نژاد در مجلس دارد و این، همان جایی است که 
احمدی نژاد در محاسباتش در نظر نگرفته بود.

بعد ازظهر 15 بهمن 1391، صحن علنی مجلس شورای اسالمی شاهد سخنانی از رییس جمهور بود که یادآور مناظره های انتخابات ریاست 
جمهوری و»بگم؟ بگم؟« های احمدی نژاد بود. ماجرا از آنجا آغاز ش�د که احمدی نژاد در پش�ت تریبون گفت: من نواری دارم که خیلی 
چیزها را روشن می کند، اما دوستانم گفته اند آن را پخش نکنم. اما الریجانی بالفاصله خطاب به رییس جمهور گفت: هر چه دارید پخش 
کنید و نگذارید چیزی مخفی بماند.س�پس احمدی نژاد با اندکی تأخیر، نوار را پخش کرد؛ نواری که چیزی از مکالمات آن، مشخص نبود 
و فقط صداهای مبهمی از آن می آمد.احمدی نژاد، بعد از پخش این نوار نامفهوم، صداهای نامفهوم آن را بازخوانی کرد و گفت که در این 

نوار، برادر رییس مجلس، برای اخذ امتیازاتی پیش سعید مرتضوی رفته بود.



یادداشت

نارسایی های اینترنتی 
در اصفهان محدود است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان گفت: نا رسایی های 
اینترنتی در اس��تان اصفهان محدود اس��ت و مش��کلی در راستای ارایه 
خدمات اینترتی به مردم وجود ندارد. تقی شفیعی با اشاره به این که در 
حال حاضر اداره ارتباطات و فناوری اطالعات به یک مجموعه حاکمیتی و 
نظارتی تبدیل شده است، اظهار کرد: فعالیت های شرکت ها و اپراتور های 
فعال در زمین��ه ارتباطات و فناوری اطالعات به ش��رکت های خصوصی 
واگذار شده است و این اداره وظیفه سیاستگذاری، حاکمیتی و نظارتی 
را بر عه��ده دارد. وی با تأکید بر این ک��ه  این اداره تنها ب��ه فعالیت این 
مجموعه ها نظارت می کند و اصل 44 قانون اساسی به منظور اجرای اصل 
خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دنبال شده است، 
افزود: مشکالت موجود در راستای ارایه خدمات اینترنتی به متقاضیان 

نا محدود و گسترده نیست.

محرومیت زدایی 
با رعایت عدالت و توسعه شهر

 واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه حرک��ت ش��هرداری اصفه��ان در جه��ت 
محرومیت زدایی از چهره ش��هر اصفهان بوده اس��ت و رعایت عدالت در 
 زمینه طرح های عمرانی و توس��عه ش��هر، یکی از محورهای هشت گانه

برنامه پنج ساله این شهرداری اس��ت. نایب رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: یکی از مس��ائلی که ش��ورای اسالمی 
ش��هر اصفهان در نظر گرفته است، عدالت و توس��عه شهر است که یکی 
از محورهای هش��ت گانه برنامه پنج ساله است و ش��ورای اسالمی شهر 
می خواهد این خدمات را به نقاط محروم که این خدمات را ندارند ارایه 
دهد، به طوری که اکث��ر طرح ها در مناطق مح��روم از جمله ۷، ۹، ۱۰ و 
۱۱تعریف شده است. س��ید کریم داوودی در رابطه با فعالیت شهرداری 
در خصوص محرومیت زدایی اظهارداشت: همچنین شهرداری مرکزی 

اصفهان مبلغ ۱۵ میلیارد تومان به مناطق محروم کمک کرده است.

به زودی ؛آغاز ساخت موزه 
منطقه ای اصفهان 

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان به 
ایرنا گفت: نوع کاربری زمین پیشنهاد شده به عنوان موزه به ثبت رسیده 
و به زودی کار ساخت موزه منطقه ای اصفهان آغازخواهد شد. محسن 
مصلحی افزود:مش��کالت مربوط به نوع کاربری این زمین با همکاری و 
پیگیری مداوم معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان حل شد. وی با اشاره به 
مشخص شدن حدود این زمین گفت: با پرداخت قیمت منطقه ای زمین 
به اداره کل راه و شهرسازی اس��تان، اداره کل میراث فرهنگ اصفهان به 
صورت قانونی صاحب این زمین خواهد بود. وی افزود: پس از آن، بودجه 
ساخت این موزه به حساب اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان واریز 

و عملیات اجرایی ساخت آن آغاز خواهد شد. 

طرح مسکن مهر شهرضا 
در بافت فرسوده 

ش��هردار ش��هرضا گفت: طرح مس��کن مه��ر خودمالکانه ب��ا پرداخت 
 وام و تس��هیالت در بافت فرس��وده این ش��هر اجرا می ش��ود. شهریار

خان احمدی افزود: مردم می توانند به منظور س��اخت و س��از در بافت 
قدیم شهر با معرفی شهرداری به بانک های عامل، وام و تسهیالت با بهره 
چهار درصد تحت عنوان»وام های بافت فرس��وده« دریافت کنند. وی 
تصریح کرد: در این طرح، به ازای ساخت هر واحد صنعتی و غیر صنعتی 
به ترتیب2۵۰ و 2۰۰ میلیون ریال تس��هیالت پرداخت می ش��ود. وی 
گفت:۵۰ درصد از عوارض ساخت و ساز که به سایر مناطق شهری تعلق 

می گیرد، در محدوده بافت فرسوده بخشیده می شود.

گشتی در اخبار

 کاهش ۴۹ درصدی 
آب چاه های ناژوان

شهردار اصفهان / مرتضی سقائیان نژاد
بی آبی زاینده رود همچون خنجری در قلبم است و به دلیل خشکی این 
رودخانه، آب چاه ه��ای اطراف پارک طبیعی ن��اژوان 4۹ درصد کاهش 
یافته و از سوی دیگر ش��اهد افزایش آالینده های شهر به علت استفاده 
نیروگاه از سوخت مازوت هستیم. در صورتی که لحظه ای به دلیل خشکی 
رودخانه غفلت کنیم، درخت��ان این پارک طبیعی نابود می ش��ود و اگر 
فضای س��بز به خصوص ناژوان از بین برود، دود ضرر و زیان این موضوع 

به  چشم کل شهر  می رود. آب 
زاینده رود باید بر اساس تقسیم 
بندی عادالنه صورت گیرد، نه 
 این که در باالدست هرچه آب 
می خواهن��د برداش��ت کنند 
و ب��ه پایین دس��ت هی��چ آبی 
 نرس��د به همین منظور باید از 
بی روی��ه  برداش��ت های 

جلوگیری شود.
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چهره روز
کسب جایزه انجمن جهانی رسوب 

روابط عمومی دانش��گاه صنعتی اصفهان اعالم کرد: انجمن جهانی »تحقیق در رس��وب و 
فرسایش«، جایزه مقاله برتر خود در زمینه مطالعات هیدرولیک زیست محیطی را به حسین 

افضلی مهر عضو هیأت علمی دانشگاه و دانشجوی وی به نام راضیه مقبل  اعطا کرد.
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وقف 200 میلیون ریالی 
یک قطعه زمین    

معاون پیشگیری اداره  کل بهزیستی استان اصفهان از تغییر تلفن صدای مشاور 
۱4۸ بهزیس��تی به خط 4 رقمی۱4۸۰ خبر داد. مرضیه فرشاد با بیان این که 
مشاوره تلفنی امکان آن را فراهم می سازد تا افراد نیازمند در زمان دلخواه و در 
هر مکانی که به تلفن دسترسی دارند، سریع و آسان با مشاور تماس بگیرند، 
اظهار داشت: تلفن صدای مش��اور ۱4۸ به خط 4 رقمی ۱4۸۰ تغییر یافت و 
تماس گیرندگان می توانند با کمترین هزینه از کمک های مشاورین متخصص 
بهره مند شوند. وی افزود: در مشاوره از طریق تلفن، تماس گیرندگان در بیان 
افکار و احساسات، احساس امنیت و راحتی بیش��تری کرده و امکان برقراری 
ارتباط عمیق تری فراهم خواهد ش��د. معاون پیش��گیری اداره  کل بهزیستی 
استان اصفهان ابراز امیدواری نمود با مشاورتلفنی ۱4۸۰ در فجر ۳4،مشاوران 

در زمینه های مختلف به تماس گیرندگان آگاهی های الزم را ارایه نمایند.

سرپرست اوقاف و امور خیریه ش��هرضا از وقف زمین2۰۰ میلیون ریالی 
توسط یک واقف شهرضایی خبر داد. حجت االسالم و المسلمین محمدرضا 
اس��ماعیلی پورگفت: واقف خیراندیش ش��هرضایی یک قطعه زمین در 
شهرک تجاری امیر کبیر وقف کرد. وی ادامه داد: این زمین۹۰ متری که 
دارای کاربری مسکونی و تجاری است توسط محمد حسین شیبانی وقف 
شد. سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرضا بیان داشت: توسعه، عمران و 
آبادانی و پرداختن به امور فرهنگی امامزاده شاه رضا )ع( از نیات این واقف 
است که با مذاکرات صورت گرفته، قرار است این ساختمان به وسیله خود 
واقف ساخته شود. وی اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته ارزش 

این موقوفه بیش از 2۰۰ میلیون ریال است. 

این روزها از ت��ب و تاب جریانات اقتصادی کش��ور 
که بگذریم و نیم نگاهی گذرا به مباحث سیاس��ی و 
بگو مگوهای س��ران قوا بیندازیم، بی گ��دار به قلب 
تپنده فرهنگ ایران اسالمی گذر می کنیم؛ شهری 
که همواره هنر و هنرمندانش مورد سنجش بوده اند 
و حتی برخی بر این اعتقاد هستند که خاک اصفهان 
از هنر سرشته ش��ده و هر چه اصفهانی در دنیاست 
هنرمند اس��ت، اما با نگاهی گ��ذرا و اجمالی  به این 
ش��هر فیروزه ای با نگین انگشتری زیبایش که البته 
این روزها خفته اس��ت، بی فرهنگی که نه ولی نبود 
فرهنگ و شاید هنری قوی و متقن توی ذوق انسان 
 می زند. ای��ن روزها هر چه در ش��هر اصفهان س��ر 
 م��ی چرخانی��م از زیبای��ی و هنرمندی ش��هرمان

 خش��ت های آجری و گلی را می بینیم که آن را هم 

مدیون شاهان و اسطوره مردمان زمان های گذشته 
تاریخ ایران هستیم و هر چه سر می گردانیم تا جلوه 
ای از اکنون را برای آیندگان ب��ه ارمغان بگذاریم، نه 

توشه ای داریم و نه ره توشه ای.
ای��ن روزها که تاریخ کش��ورمان گویا جدال بر س��ر 
ماندن و اس��تیضاح شدن اس��ت و گویی از هر طرف 
ترکشی به س��وی آن روانه می شود تا گویا کسی آن 
را بگیرد یا از سر حادثه و یا ش��اید از سر مصلحت به 
س��متی منصوب ش��ود، مدیران اصفهانی نیز از این 
بازی استعفاها و برکناری ها در امان نمانده اند و این 
دعواها بر سر پست و مقام، آنها را از هجمه ها و البته 
شلیک های هر لحظه و ثانیه دش��منان برای اثبات 
و تلقین بی فرهنگی ب��ه قلب جوان��ان ایرانی غافل 
کرده اس��ت. در این میان یکی از مهم ترین ارگان ها 

و نهادهایی که باید طالیه دار فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی باش��د و  انگار باید در این وانفسای فرهنگ 
 س��وزی داعیه دار فرهنگ پروری باش��د، هر روز با 
حادثه ای جدید روبه رو می شود، به قدری که مدیری 
که با سالم و صلوات و تعریف و تمجید بر سر قدرت 
این پس��ت مهم آمد و نقض گونه و با بیان ش��یوا در 
 همان ابتدای ورود و در جمع حاض��ران در تودیع و

معارفه اش و کسانی که به نوعی به خوش آمد گویی 
به رسم مهمان نوازی آمده بودند، وعده های چنین 
می کنم و چنان را سر داد، رسم مهمانی را به جا نیاورد 
و نتوانست علیرغم قول های شیریننش قدمی در راه 
تعالی هنر این مرز و بوم بر دارد  و  بی اعتنا از این حجم 
وصف ناشدنی فرهنگ، هنر و هنرمند در اصفهان تنها 
س��مت مدیرکلی را دریافت کرد و همواره در پست 

دیگر فعالیتش در پایتخت مشغول بود. به این ترتیب 
هر روز شاهد ضعف و تقلیل اقدامات فرهنگی و هنری 
در اصفهان بودیم، تا جایی که اس��تاندار اصفهان که 
خود یکی از حامیان شالویی برای سکانداری اش در 
اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان محسوب می شد زبان 
به گالیه باز کرد: » محمود شالویی به عنوان مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اگر چه توانمندی های 
بسیاری دارد، اما وی برای فرهنگ و هنر اصفهان مدیر 

ناقابلی است«. 
ذاکراصفهان��ی ب��ر ای��ن ادعا ب��ود که اگ��ر مدیری 
مس��ئولیتی را قبول می کند باید به ص��ورت کامل 
به وظیف��ه خود عمل کن��د و عدم حضور ش��الویی 
در ش��ورای اداری و جلس��ات کارگروه های مختلف 
اس��تان از دالیلی بود که فریاد اس��تاندار اصفهان را 
از وضع موجود بلند ک��رد. این ماجرا ادامه داش��ت 
 ت��ا جایی که اس��تاندار در پاس��خ  به انتق��اد یکی از 
رسانه ها که نوش��ته بود »خود کرده را تدبیر نیست 
آقای استاندار«، نوش��ت: » اتفاقا خود کرده را تدبیر 
هس��ت و با وجودی که برای آم��دن وی به اصفهان 
تالش کردم، ب��ه دلیل عدم رضای��ت در حال حاضر 

خواهان برکناری وی هستم«.
البته با همه این تفاس��یر باید گفت که سال هاست 
در حق فرهنگ و هنر اصفهان جفا شده و این حوزه 
نیازمند مدیریتی قوی و منس��جم اس��ت که سر و 
سامانی به حال این هنر برافراش��ته اکنون به خاک 
افتاده بدهد. البته این پیچ و خم ه��ای هزاران رنگ 
مدیریت فرهنگی اس��تان تا جایی پی��ش رفته که 
حکم دبیری جش��نواره فیلم فجر در استان اصفهان 
برای شالویی صادر می شود و از طرفی خود شالویی 
می گوید: » سه هفته است استعفا داده و به اصفهان 
بر نمی گردم«.  البته باید در نظر داشت که محمود 
ش��الویی با وجود س��ابقه مدیری��ت در رأس وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی از جمله ریاس��ت مرکز 
هنرهای تجس��می وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و سرپرس��ت موزه هنرهای معاصر ته��ران در دولت 
نهم، در ده ماه حضور به عن��وان مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اس��المی اصفهان، در وضعیتی قرار داشت که 
نه مطلوب خود او و نه مطلوب مدیران و نمایندگان 

استان بود.
هر چند که ای��ن روزها گوی��ی زمزمه های مختلفی 
برای افراد سرش��ناس ش��هرمان به منظ��ور متولی 
شدن فرهنگ و ارش��اد اصفهان به گوش می رسد و 
در این میان می توان به افرادی مانند مهدی مقیمی 
) مشاور سابق استاندار( ، غالمرضا یاوری ) مدیر کل 
اداره کتابخانه ها(  و تنی دیگر از این افراد -که البته 

حضور یکی از روحانیان ش��اخص و بن��ام اصفهانی 
که به خ��وش اخالقی و اخ��الق مداری نی��ز زبانزد 
اس��ت از گزینه های احتمالی برای سکانداری اداره 
فرهنگ و ارشاد اصفهان است- اشاره کرد، ولی باید 
منتظر بود و دید این بار سکان فرهنگی به چه کسی 
سپرده خواهد شد.البته شنیده ها حاکی از این است 
که در حال حاضر گویی غالمرضا ی��اوری مدیرکل 
کتابخانه های اس��تان اصفهان بیش از دیگران گوی 
سبقت را برای تکیه بر مسند فرهنگی اصفهان ربوده 
و احتمال بیش��تری برای رسیدن به باالترین مرجع 
فرهنگی - هنری استان دارد. تأیید این خبر در بدنه 
اداره ارشاد به صورت شفاهی قابل شنیدن است، ولی 
اتفاقات اخیر ثابت کرده گمانه زنی های اخیر و البی 
بازی ها نقش پررنگ تری دارند؛ درست مثل اتفاقی 
که درباره مدیراداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
افتاد.  همه این موارد در حالی است که چند ماهی به 
پایان دولت دهم باقی نمانده و تجربه ثابت کرده کمتر 

مدیری بعد از تعویض دولت باقی بماند.

دست کدام نماینده در انتخاب مدیرکل 
فرهنگ اصفهان پیداست

ه��ر چند ک��ه مع��اون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار 
اصفه��ان گفته ب��ود » مدی��رکل جدی��د فرهنگ 
 و ارش��اد اس��المی ای��ن اس��تان ب��ه زودی معرفی 
می شود و به زودی شخصیتی بومی، قوی و باسابقه 
روشن فرهنگی که ش��ناخت کافی از ظرفیت های 
فرهنگی و هنری این استان دارد، مشغول کار خواهد 
ش��د«، اما گویا برای انتخاب این مدیر ردپای یکی از 
نمایندگان اصفهانی برجا مانده و و برخی شنیده ها 
از تالش های پنهان یکی از نمایندگان اصفهان برای 

تأثیرگذاری در روند این انتخاب خبر می دهد.
ش��اید ای��ن۱۰ م��اه مدیری��ت ش��الویی و آمدن و 
رفتنش تجربه خوبی برای مدیران ارش��د اس��تانی 
باش��د که بدانند اصفهان نیازمند مدی��ران بومی و 
ب��ا تجری��ه و قدرتمن��د در عرص��ه تأثیرگ��ذاری و 
رایزنی برای چنین پس��ت مهمی اس��ت و البته ای 
 کاش و البته برای س��ال ه��ای آینده ش��اهد این و 
بی تدبیری های مسئوالن نباش��یم و البته یکجانبه 
قضاوت نمی کنیم و بر این گفته شالویی که به هیچ 
عنوان به اصفهان باز نمی گردم و س��ه هفته اس��ت 
استعفا داده ام نیز تأملی می کنیم که آیا عدم مدیریت 
 صحیح در اصفهان، این مدیر را فراری داده یا این که

ش��رایط اصفهان چندان به مذاق ای��ن مدیر خوش 
نیامده است. به هر حال گویی باز هم پشت پرده های 

این شهر خبرهایی است که ما همچنان بی خبریم.

سیمرغ خوشبختی فرهنگ بر شانه چه کسی فرود می آید

ارشاد اصفهان صحنه آزمون و خطا

مرضیه آمدن یا نیامدن یک مدیر و تکیه وی بر مسند مدیریت فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان تنها مسأله قابل توجه نیست،  چیزی 
که اهمیت دارد این است که دوباره فردی انتخاب نشود که پس از چند ماهی فعالیت طبل رسوایی و فرهنگ سوزیش دوباره بر  زارع

سر زبان ها و گل مجلس و محافل شود.

تغییر شماره تلفن 
صدای مشاور

طرح توقیف موتورسیکلت    
در اتوبان های شهر اصفهان 

 ریی��س پلی��س راه��ور اس��تان اصفه��ان ب��ه ایرن��ا گف��ت: ط��رح توقیف
موتور س��یکلت در اتوبان های این شهر از چند روز گذش��ته آغاز شده است. 
سرهنگ حسین غالمی در این رابطه افزود: این طرح سال گذشته اجرا شد و 
تأثیر بسیاری در کاهش تخلفات راکبان موتورسیکلت ها داشت. وی گفت:۵۰۰ 
هزار دستگاه موتورس��یکلت در این اس��تان تردد می کنند که ورود آنها در 
اتوبان ها مشکالت متعددی را برای مردم این خطه ایجاد کرده است. رییس 
پلیس راهور استان اصفهان با بیان این که ورود موتورسیکلت ها به اتوبان ها 
ممنوع است،گفت: راکبان موتورسیکلت ها به توصیه های پلیس توجه کرده 
و به قوانین موجود احترام بگذارند. سرهنگ غالمی گفت: این طرح در روزهای 
باقی مانده به سال جدید با عزم راسخ نیروهای پلیس اجرا می شود. وی تأکید 
کرد: هیچ مأمور پلیسی حق تعقیب راکبان موتورسیکلت در بزرگراه را ندارد، 
زیرا این امر سبب ایجاد حادثه ناگوار در اتوبان های این شهر می شود. رییس 
پلیس راهور اصفهان، هزینه جریمه راکبان موتورسیکلت های دارای گواهینامه 

به اتوبان های این شهر را حداقل۳۰ هزار تومان عنوان کرد. 

 بسته حمایتی  برای بهبود
  معیشت کشاورزان 

استاندار اصفهان گفت: بسته حمایتی برای بهبود وضعیت معیشت کشاورزان 
شرق اصفهان در حال تدوین است. علیرضا ذاکر اصفهانی با اشاره به ارایه سبد 
کاال، گفت: آسان سازی تغییر کاربری زمین و ارایه تسهیالت برای راه اندازی 
مشاغل مرتبط با کشاورزی مانند  دامداری های سنتی از جمله اقدامات در 
دست بررسی مدیریت اس��تان اس��ت. وی افزود: بیش از یک سال است که 
مأموریت تهیه گزارش از وضعیت معیشت کشاورزان شرق اصفهان به عهده 
فرماندار اصفهان نهاده شده است. استاندار اصفهان گفت: فضل اهلل کفیل این 
گزارش ها را در چند جلس��ه مطرح کرده که به زودی مصوباتی در باره آنها 
صادر خواهد شد. وی تصریح کرد: گزارشات شفافی از وضعیت کار و زندگی 
مردم در این بخش توسط فرماندار اصفهان و س��ایر مسئوالن ارسال شده و 
در پی راهکارهایی برای حل این معضل در زمان حال و آینده هس��تیم. وی 
از پیگیری مداوم بحث استمهال وام های کشاورزان نیز خبر داد و گفت: در 
آخرین جلسه ای که با حضور رییس جمهوری و نمایندگان مردم در مجلس 

برگزار شد این موضوع نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه به فارس گفت: بدهی 
این شرکت و جرائم اختصاص یافته به این بدهی به تأمین اجتماعی استان 
حدود6۰ میلیارد تومان اس��ت و این بدهی باید به صورت تهاتری پرداخت 
شود. عباس روحانی با اشاره به این که هزینه های تعمیر و نگهداری ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان به میزان چشمگیری افزایش یافته است، افزود: این ناوگان 
برای تأمین بخش��ی از هزینه های خود چاره ای جز افزایش بلیت اتوبوس ها 
ندارد. وی به تصویب الیحه افزایش بلیت اتوبوس های اصفهان توسط شورای 
شهر اشاره کرد و ادامه داد: این مصوبه در حدود ۹ مورد از خطوط اتوبوسرانی 
اصفهان اجرا ش��ده و در۹۰ درصد از خطوط اتوبوس��رانی اجرا خواهد شد. 
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان تصریح کرد: اجرای مباحث 
 نرم افزاری بر روی دس��تگاه های کارتخوان نصب ش��ده ب��ر روی اتوبوس ها 
به عنوان دلیل اجرای این مصوبه طی مدت سه روز به شمار می رود. وی افزود: 
اتوبوسرانی اصفهان با تعامالتی که با اداره کل تأمین اجتماعی استان انجام 

داده درصدد پرداخت این بدهی به صورت تهاتری به این اداره بوده است.

تهاتر بدهی اتوبوسرانی اصفهان
 به تأمین اجتماعی 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 732 | پنجشنبه4اسفند 1390 |1  ربیع الثانی 1433

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

تلفن:
6265583

آگهی فراخوان
مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعنوبت آگهیشمارهنوع فراخوانردیف

خرید مواد غذایی موردنیاز مراسم، جشنها، دو نوبت915533-91مناقصه عمومی1
بازدیدها، دفاتر و مناسبتهای مختلف کارخانه

روز سه شنبه مورخ 
91/11/24

روز یکشنبه مورخ 
91/12/6 تا ساعت 15

موارد: 
1- جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به سایت رسمی شرکت ذوب آهن اصفهان )سهامی عام( به نشانی www.esfahansteel.ir مراجعه فرمائید. 

2- زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(
3- محل تحویل پاکات: اصفهان- کیلومتر 45 بزرگراه ذوب آهن- کارخانه ذوب آهن اصفهان- طبقه چهارم س��اختمان توحید روابط صنعتی حوزه خرید )از س��اعت 

8 صبح لغایت 15( به جز روز پنجشنبه ها و ایام تعطیل.
م الف/ 17943روابط عمومی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

فروش ۵هزار و ۲۸۵ اشتراک تکفاز 
در ۹ ماه نخست امسال

مدیر برق شهرستان شاهین شهر و 
میمه گفت: فروش پنج هزار و ۲۸۵ 
اشتراک تکفاز، ۷۸۳ اشتراک سه فاز، 
۴۸ اش��تراک دیماندی و همچنین 
تع��داد ۱۳ هزار و ۴۵۰ تس��ت لوازم 
اندازه گیری تکفاز، سه فاز و دیماندی 
 از فعالی��ت های انجام ش��ده در این

۹ ماه بوده است. 
محمد ساس��انی در ارتباط با عملکرد ۹ ماهه نخست امسال در حالی 
که با ایمنا سخن می گفت، اظهار داشت: احداث شبکه فشار ضعیف 
هوایی به طول ۱۵ هزار و ۴۰۰ متر، احداث شبکه فشار ضعیف زمینی 
به طول هشت هزار و ۲۰۰ متر، نصب ۶۵ دستگاه ترانسفورماتور هوایی، 
نصب پنج دستگاه پست زمینی، نصب ۷۱۰ دستگاه چراغ الک پشتی، 
سرویس پست هوایی و زمینی به تعداد ۱۲۰ دستگاه، تعمیرات شبکه 
فشار متوسط ۶۰ کیلومتر، همچنین تعمیرات ۲۰ کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف، انجام شده است.  وی ادامه داد: فروش پنج هزار و ۲۸۵ اشتراک 
تکفاز، ۷۸۳ اشتراک سه فاز، ۴۸ اشتراک دیماندی و همچنین تعداد 
۱۳ هزار و ۴۵۰ تس��ت لوازم اندازه گیری تکفاز، سه فاز و دیماندی از 

دیگر فعالیت های انجام شده در این ۹ ماه بوده است.

خبر ویژه

4
 اعطای کمک های ویژه به زارعین پیشرو دهاقان

 جهت تشویق زارعین شهرس��تان به ۶۳ نفر از زارعین پیشرو شهرس��تان که نسبت به انجام کشت 
مکانیزه، کشت مستقیم، کشت حفاظتی، خاک ورزی حفاظتی و کشت منداب )کودسبز( و استفاده از 

دستگاه های کارنده اقدام نموده اند، مبلغ ۸۰ میلیون ریال بالعوض پرداخت شد. 
حذف صفر از پول ملی مرهم 

زخم تورم نیست
نماینده مجلس / قاسم عزیزی

 حذف صفر از پول ملی راهکاری است که از طریق آن در هزینه های
چاپ اس��کناس صرفه جویی ش��ده و تا اندازه ای بار روانی تورم در 
جامعه کنترل می ش��ود و در این خصوص الزم اس��ت که الیحه به 

مجلس ارایه شده و این مسأله توسط مجلس تصویب شود.
تورم به طور کلی با حذف صفر از بین نمی رود؛ چرا که ریشه تورم در 
کشور تعداد صفرهای روی اسکناس نیست و برای رفع این مشکل 
باید آس��یب شناسی دقیق 
اقتصادی را مد نظر قرار داد.

کاهش تورم از طریق کنترل 
نقدینگی و توج��ه به تولید 
است و اگر س��ایر فاکتورها 
در کنار ح��ذف صفر از پول 
ملی  رعایت ش��ود، وضعیت 
تورم در جامعه قابل کنترل 

خواهد بود.
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 فروش1/6 میلیارد تومان 
طالی قاچاق

مدیرعامل س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، 
از تعیین تکلیف و فروش ۱/۶میلیارد تومان طال و جواهر 
قاچاق در ۱۰ ماه اول امس��ال خبر داد و گفت: همچنین 
۱۶/۶ میلی��ارد توم��ان کاال به دلی��ل عدم قابلیت عرضه 

منهدم شد.
اردشیر محمدی گفت: در ۱۰ماه اول سال جاری از طریق 
فروش اموال منقول، ۹۵ میلیاردتومان و در قالب فروش 
اموال غیرمنق��ول نی��ز ۲۶ میلیاردتوم��ان و در مجموع 
۱۲۱میلیاردتومان تعیی��ن تکلیف اموال صورت گرفت و 
پیش بینی می ش��ود این رقم تا پایان امس��ال به بیش از 

۱۶۰میلیارد تومان بالغ شود.

احتمال افزایش 111هزار تومانی 
حداقل مزد۹۲ 

با افزایش نرخ تورم به ۲۸/۷ درصد، انتظار می رود حداقل 
دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون مشمول قانون کار 
تا ۵۰۱ هزار و۵۰۰ تومان یعنی به میزان ۱۱۱هزارتومان 
افزایش برس��د؛ با این حال این رقم بدون درنظر گرفتن 

سبد معیشت خواهد بود.
درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تاکنون 
مباحث و موضوعات فراوانی از سوی گروه های کارگری و 
 کارفرمایی مطرح شده است. افزایش نرخ تورم در ماه های

اخیر باع��ث برآوردهای جدی��دی از حداقل دس��تمزد 
 سال آینده ش��ده و انتظار می رود تعیین مزد سال آینده 
میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار بتواند ارقام جدیدی 
را تجربه کند. طبق آخرین اعالم بانک مرکزی، نرخ تورم 
در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امس��ال ب��ه ۲۸/۷ درصد 
رسید. این نرخ در س��ال های اخیر بی س��ابقه بوده و در 
صورت تعیین حداقل دستمزد س��ال آینده کارگران، به 
میزان نرخ تورم اعالمی بانک مرک��زی، حداقل مزد ۹۲ 
باید رقمی معادل ۵۰۱ هزار و ۵۴۴ تومان تعیین شود که 
رش��دی برابر با ۱۱۱ هزار و ۸۴۴ تومان نسبت به حداقل 
دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی امسال خواهد داشت. 
آخرین افزایش حداقل دستمزد مربوط به اسفندماه سال 
 ۹۰ اس��ت که با افزای��ش حداقل دس��تمزد از ۳۳۰ هزار

و ۳۰۰ توم��ان به ۳۸۹ ه��زار و ۷۰۰ تومان، رش��دی به 
میزان ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان در دستمزد حداقل بگیران 

اتفاق افتاد. 

اخبار کوتاه

س�عادت بهرامی، مدیرعامل ش�رکت ش�هرک های 
صنعتی استان اصفهان
افتتاح شهرک فناوری

     طرح های ده��ه فجر با بیش از ۴۰ میلیارد ری��ال اعتبار اجرا 
شده است. پروژه ها ش��امل ایجاد ش��بکه برق، خط انتقال آب و 
ایستگاه پمپاژ، گازرسانی و سیس��تم حفاظت کاتدیک و محوطه 
سازی و آسفالت اس��ت. پروژه های یاد ش��ده در شهرستان های 
اصفهان، شاهین شهر و میمه، کاشان، نجف آباد، گلپایگان، تیران 
و کرون و دهاقان واقع است. شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
۱۰ درصد ش��هرک های صنعتی را در اختیار دارد و از حدود ۸۹۰ 
شهرک صنعتی در کشور، ۸۰ شهرک در استان اصفهان واقع است. 
 ۷۰درصد فوالد کش��ور، ۵۰ درصد س��یمان، ۶۰ درصد س��نگ و 

۳۰ درصد صنایع نساجی ایران در استان اصفهان مستقر است. 
     شهرک فناوری واقع در شهرک صنعتی شمال اصفهان با اعتبار 
۱۲۰ میلیارد ریال در فروردین سال آینده گشایش می یابد. فاز اول 

این شهرک در حدود ۳۰ هکتار مساحت دارد اما طرح توسعه آن تا 
۶۰۰ هکتار پیش بینی شده است.

محم�د جعف�ری، مع�اون صنای�ع کوچک ش�رکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان 

خصوصی سازی سه شهرک صنعتی در استان اصفهان 
     نگه��داری و حفاظت از ش��هرک ه��ا در قالب ش��رکت های 
 خدماتی واگذار می شود. اداره این شهرک ها از قالب هیأت امنا به 
هیأت مدیره تغییر ش��کل می یابد و اعضای این هیأت نیز با رأی 
صنعتگران حاضر در شهرک و بر اساس متراژ واحدهای تولیدی و 

میزان سهام افراد مشخص می شود. 
      ۱۰۰ هکتار زمین در ش��هرک بزرگ اصفهان ب��رای انتقال 
واحده��ای صنعتی داخل ش��هر درنظر گرفته ش��ده و ش��رکت 
 شهرک ها بستر را برای انتقال این واحدها آماده کرده است. سایر 
دستگاه ها مانند شهرداری و بانک ها با ارایه تسهیالت باید با توجه 
به ضعف مالی برخی از صاحبان واحدهای تولیدی داخل شهر برای 

انتقال به شهرک ها در سرعت بخش��یدن به انتقال این واحدها با 
شرکت شهرک ها همکاری کنند. 

جهانگیر رییسی، معاون عمران و محیط زیست شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان 

تکمیل هفت تصفیه خانه در شهرک های صنعتی اصفهان
     تع��داد ۵۱۵ پروژه بزرگ و کوچک در ش��هرک ه��ا و نواحی 
صنعتی استان در دست اجراست. این تعداد پروژه با اعتباری بیش 
از ۴۵۰ میلیارد ریال اجرایی شده اس��ت. از این مبلغ، ۵۰ میلیارد 
 ریال از محل اعتبارات ملی، ۵۰میلیارد ریال اعتبارات اس��تانی و

 ۳۵۰ میلیارد ریال نیز از اعتبار و درآمدهای داخلی شرکت شهرک 
های استان تأمین شده است.

      هم اکنون هفت تصفیه خانه در شهرک های امیرکبیر کاشان، 
اشترجان، مبارکه، نجف آباد، مورچه خورت، علویجه و رنگسازان 
فعال است. تا پایان سال جاری دو تصفیه خانه دیگر نیز در شهرک 
صنعتی سروش بهادران و سعیدآباد با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد 
ریال تکمیل خواهد شد. در سال ۹۲ شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان افتتاح تصفیه خانه و واحد تصفیه استحصال پساب 
در شهرک صنعتی مورچه خورت را جشن می گیرد. پروژه احداث 
تصفیه خانه در ش��هرک صنعتی جی تاکنون ۲۴ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و تا سال ۹۳ با اعتبار پیش بینی شده ۱۰۰ میلیارد 
 ریال به اتمام می رس��د. نقش��ه احداث ۹ تصفیه خان��ه دیگر در 

شهرک ها و نواحی صنعتی استان در مرحله مطالعات است. 
علی خدا پناه لو، معاون برنامه ری�زی و تولید معاون 

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
   حدود ۹۴ درصد صنایع کوچک استان در شهرک های صنعتی 

مستقر هستند. 
     دستگاه های اجرایی براس��اس ماده ۱۵۸ قانون برنامه پنجم 
توسعه، موظف به ارایه خدمات به واحد های صنعتی هستند. تاکنون 
اقدامات ویژه ای در راستای ارایه خدماتی از جمله آب، برق و گاز به 
این واحد ها در استان صورت گرفته است. مسئوالن استان همکاری 
و تعامل همه جانبه ای با شرکت شهرک های صنعتی استان دارند 

و ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در استان اصفهان وجود دارد.
      ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری در استان وجود 
دارد. ۱۱ هزار و ۷۸۰ هکتار زمین در اختیار این شرکت قرار دارد و 
حدود هفت هزار و ۶۰۰ هکتار از این زمین ها دارای سند هستند. 
هفت هزار و ۸۰۰ فقره قرارداد واگذاری برای اس��تقرار واحد های 
صنعتی در شهرک های صنعتی استان وجود دارد و حدود سه هزار و 
۹۵۴ واحد صنعتی در شهرک ها موفق به دریافت پروانه بهره برداری 

از سازمان های مربوطه شده اند.

درنشست شرکت شهرک های صنعتی استان اعالم شد؛ 

سند دار بودن 7600 هکتار از اراضی شهرک های صنعتی اصفهان 

شرکت ش�هرک های صنعتی با هدف معرفی طرح های دهه فجرسال جاری و همچنین ارایه  گروه
عملکرد یک ساله خود، اقدام به برگزاری نشست خبری با حضوراصحاب رسانه کرد که در این  اقتصاد 

نشست رسانه ای ، سعادت بهرامی مدیرعامل، محمد جعفری مدیرعامل صنایع کوچک، جهانگیر 
رییسی معاون عمرانی و محیط زیست و علی خداپناه لو معاون برنامه ریزی و تولید شرکت شهرک های صنعتی استان 

اصفهان به ایراد سخن پرداختند. درادامه قسمت هایی از صحبت های مطرح شده در این جلسه را می خوانید:  

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

اخطار اجرایی
7166شماره: 1097/91 ش ح 14 به موجب رأی شماره 1509 تاریخ 91/8/28 حوزه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای سامان 
احمدی مجهول المکان محکوم است : پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال )50/000/000 
ری��ال( بابت وجه یک فقره حواله به ش��ماره 10292-91/4/6 عهده مؤسس��ه قرض 
الحس��نه صنف الکتریک اصفهان و مبلغ چهل و شش هزار ریال )46/000 ریال( بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )91/6/13( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای علی باقرصاد 
 با وکالت آقای شیرزاده نش��انی محل اقامت: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان 
کاش��ی مرجان ط 3. ماده 34 قانون اجراي احکام: همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرایی

7167 ش��ماره: 1107/91 به موجب رأی ش��ماره 1369 تاری��خ 91/8/17 حوزه 11 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه بابک 
مالیری مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 34/700/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 66/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/6/13 تا اجرای 
حکم در حق خواهان میالد ترکزاد با وکالت علی ش��یرزاده نش��انی محل اقامت: نبش 
س��ه راه سیمین س��اختمان کاشی مرجان طبقه س��وم. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 11 حقوقی مجتمع 

مرکزی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7168 شماره: 1098/91 ش ح 14 به موجب رأی شماره 1510 تاریخ 91/8/28 حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
مجید رضایی نام پدر: رضا مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و هفت 
میلی��ون و پانصد هزار ریال )37/500/000 ریال( بابت وجه دو فقره چک به ش��ماره 
های 527275-89/8/27 و 527274-89/10/27 عهده بانک صادرات و یک فقره سفته 
به شماره 0417116 و پرداخت مبلغ پنجاه و دو هزار ریال )52/000 ریال( بابت هزینه 

دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وخس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک ها لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای علی باقرصاد با وکالت 
آقای ش��یرزاده نش��انی محل اقامت: اصفهان نبش سه راه س��یمین ساختمان کاشی 
مرجان ط 3. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد 

صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7169 کالس��ه پرونده: 1457/91، ش��ماره دادنامه: 1843، مرجع رس��یدگی: شعبه 8 
ش��ورای حل اختالف، خواهان: علیرضا مس��تأجران گورتانی فرزند اس��داله نشانی: 
اصفهان خ کهندژ صد متر به داخل خیابان نبوی منش س��مت چپ کارگاه مستأجران، 
وکیل: علی ش��یرزاده فرزند اسماعیل نشانی: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان 
کاشی مرجان طبقه سوم، خوانده: اله یار صالحی مجهول المکان، خواسته: محکومیت 
خوانده به مبلغ 19/500/000 ریال بابت یک فقره چک به ش��ماره 90/6/10-342389 
بانک ملی ایران و کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات 
تأخیر تأدیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورای 
ح��ل اختالف: در خصوص دعوی آقای علیرضا مس��تأجران گورتانی با وکالت علی 
ش��یرزاده به طرفیت آقای اله یار صالحی به خواسته مطالبه مبلغ 19/500/000 ریال 

وج��ه چک به ش��ماره 342389 مورخ 90/6/10 به عهده بانک مل��ی ایران به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید 

خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
 خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
ل��ذا دعوی خواه��ان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 
313 قان��ون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 19/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 42/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه های نشر 
آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/6/10( تا تاریخ 
اج��رای حکم در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7170 کالس��ه پرونده: 1571/91، ش��ماره دادنامه: 1844، مرجع رس��یدگی: شعبه 5 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین کهکشان نشانی: اصفهان سه راه ملک 
ش��هر خ گلستان خ صفا کوچه شفق بن بس��ت نیلوفر پ 1، خواندگان: 1- احمدرضا 
حس��ین زاده ب��ارده مجهول المکان 2- محمد باقری نش��انی: اصفه��ان خ الله مقابل 
پارک باقوش��خانه فروشگاه موتورسیکلت محمد، خواسته: الزام به انتقال سند رسمی 
خودرو، گردش��کار: با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای خواهان به 
طرفیت خوانده یاد ش��ده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی موتورسیکلت به 
ش��ماره انتظامی 83749-اصفهان 14 به انضمام مطلق خس��ارات وارده با عنایت به 
محتویات پرونده، اس��تعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک 
خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه ش��ده از طرف خواهان، شورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده احمدرضا حس��ین زاده بارده به حضور دردفترخانه 
اس��ناد رس��می و انتقال رسمی س��ند موتورس��یکلت به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
چهارص��د هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه 
و پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. و نس��بت به 
خوان��ده ردیف دوم طبق بن��د 4 ماده 84 قانون آئین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان صادر می گردد. قرار صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 
پنجم حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

7174 شماره اجرائیه: 9110420352100167، شماره پرونده: 8609980352101041، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 861041، بموج��ب تقاضای ص��دور اجرائیه به ش��ماره 
9110090352101422 و مفاد گزارش اصالحی 8609970352101214 محکوم علیه 
کریم مظفری اصفهانی نام پدر: محمدرضا مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
ماهیان��ه یکص��د و پنج هزار تومان از تاریخ 1386/8/1 در حق محکوم لهای ش��هناز 
صادقی جبلی نام پدر: عبدالحس��ین نشانی: خ بزرگمهر خ 22 بهمن و فرزند مشترک 

و نیز محکوم اس��ت ب��ه پرداخت یکصد ه��زار ریال بابت نیم عش��ر اجرایی در حق 
صن��دوق دولت. محک��وم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائی��ه: 1- پس از ابالغ 
اجرائی��ه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موق��ع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر 
باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا 
 اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
ب��ه اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود 
را معرف��ي نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام 
یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد 
قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدن��ي مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 

قان��ون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. ش��عبه 
بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسی

7175 از دفت��ر ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه 
کالس��ه 911044 ح/ 1 به آقای اکبر صدیق فرزند مس��یب خوانده پرونده فوق الذکر 
که مجهول المکان اعالم شده اس��ت و خواهان آن آقای حمیدرضا علیرضایی فرزند 
مصطفی س��اکن خمینی شهر میدان 22 بهمن ابتدای خ امام جنوبی پ 22 به خواسته 
تقاض��ای صدور حکم اعس��ار از پرداخت مبل��غ 900/000/000 ری��ال و در جریان 
رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 1391/12/21 ساعت 
11/30 در دادگاه ش��عبه اول محاکم عمومی حقوقی خمینی ش��هر مراجعه نماید و یا 
چنانچ��ه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مق��رر به دفتر مربوطه اعالم 
و ارس��ال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد نمود. و 
جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه 
مراجع��ه نماید این آگه��ی وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

اخطار اجرایی
7176 کالس��ه پرونده: 305 به موجب دادنامه ش��ماره 383 مورخ 91/9/6 صادره از 
ش��ورای حل اختالف 9 درچه که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه حسن مقدسی 
نام پدر: رحیم ش��غل: آزاد مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: حضور در دفترخانه و 
انتقال س��ند رسمی موتورس��یکلت 125 بهرو به شماره انتظامی 7187 اصفهان 77 و 
پرداخت سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت 150/000 ریال بابت 
نیم عشر اجرایی در حق صندول دولت. مشخصات محکوم له: حسن مسیبی نام پدر: 
غالمرضا شغل: بازنشسته نشانی محل اقامت: درچه خ امام کوی اردیبهشت بن بست 
مادر پالک 38. محکوم علیه بموجب ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف است: ظرف 
ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرائی رأس��ًا نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. در 
غیر این صورت حکم جهت اجراء به اجرای احکام دادگس��تری ارس��ال خواهد ش��د. 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )درچه(
 

اخطار اجرایی
7177 ش��ماره: 286/91 بموجب رأی ش��ماره 370 تاریخ 91/8/6 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه هوشنگ جلیلی 
پیران��ی نام پدر: ناصرآق��ا مجهول المکان محکوم اس��ت به: حض��ور در دفترخانه 
اس��ناد رس��می و انتقال س��ند اتومبیل وانت تویوتا به ش��ماره 556 س 12 ایران 81 
در ح��ق محکوم له عل��ی اصغر مختاری نش��انی محل اقامت: خمینی ش��هر اندان و 
پرداخت حق االج��را در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: 
چنانچ��ه محکوم علیه محکوم ب��ه را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاض��ی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محکومیت 
 های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

اخطار اجرایی
7178 ش��ماره: 865/91 ش/ 9 ب��ه موجب رأی غیابی ش��ماره 1363 تاریخ 91/7/25 
حوزه ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت 
محک��وم علیه امیر باقریان محمودآبادی نام پدر: محمد مجهول المکان محکوم اس��ت 
ب��ه: پرداخت مبل��غ 21/700/000 ریال )بیس��ت و یک میلیون و هفتص��د هزار ریال( 
وجه چک ش��ماره 924248/33 مورخ 91/3/5 به عهده بانک ملت ش��عبه محمودآباد 
اصفهان و مبلغ 124/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک )91/3/5( لغایت زم��ان اجرای حکم طبق ش��اخص بانک مرکزی در 
حق محکوم له علیرضا نجیبی نام پدر: حس��ین نش��انی مح��ل اقامت: خورزوق محله 
اس��الم آباد کوچه علی رمضانی. ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالي معرفي کند که اجراي 
حک��م و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خ��ود را قادر به 
اج��راي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را به 
 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 9 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7179 شماره دادنامه: 1669، کالسه: 1308/91 ش 8، مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: علی س��تار فرزند اس��داله به نش��انی: اصفهان خیابان 
مشتاق دوم بلوار الله غربی کوچه اطلس بن بست مریم منزل دوم سمت چپ، خوانده: 
رقیه محمدی مجهول المکان، خواسته: مطالبه اجور معوقه اجرت المثل از تاریخ 90/6/31 
لغایت 91/7/16 به مبلغ 2/550/000 و پنج فقره فاکتور قبض آب و برق و گاز. شورا با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی قاضی شورای حل اختالف: به حکایت پرونده خواهان علی ستار فرزند  
اس��داله دادخواستی به طرفیت رقیه محمدی به خواس��ته مطالبه اجور و قبوض آب و 
 برق و گاز و تلفن و هزینه دادرسی به شرح دادخواست و کپی مدارک مصدق مضبوط 
در پرونده بر محکومیت خوانده را خواس��تار گردیده ش��ورا ب��ا دعوت از طرفین و 
براساس صورتجلسه مورخ 91/9/12 و بیان مطالب از ناحیه خواهان بر مطالبه اجور به 
مدت 17 روز از قرار روزانه 1/500/000 ریال )بشرح بند 14-6 قرارداد مورخ 90/6/8( 
جمعًا مبلغ 2/550/000 و براساس کپی فاکتور به مبلغ 7/272/900 و وجوه قبوض آب 
423/000 ریال، گاز 1/054/000 ریال، برق 307/000 ریال و تلفن 442/000 ریال جمعًا 
به میزان 12/498/900 ریال از خوانده را خواستار گردیده از طرفی خوانده که از طریق 
نش��ر آگهی دعوت گردیده حضور نیافته و الیحه ای ارس��ال ننموده اس��ت علی ایحال 
 قاضی شورا بنا به مطلب مارالبیان و با امعان نظر از اعضاء محترم شورا و از آنجایی 
ک��ه خوانده هیچگون��ه دلیل و یا مدرکی ک��ه داللت بر برائت خود باش��د ابراز و ارائه 
ننم��وده دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی دانس��ته مس��تنداً به مواد 198، 519 
از قانون آئین دادرس��ی مدنی و م��اده 10 از قانون مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده 
به ش��رح دادخواس��ت و مفاد فوق جمعًا به میزان 12/498/900 ریال و هزینه دادرسی 
به مبلغ 50/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره نس��بت به 
خوانده غیابی ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی س��پس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهی نسبت به طرفین پرونده می باشد. شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7180 در خصوص پرونده کالسه 1805/91 خواهان ولی اله شیاسی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه وجه 14 فقره س��فته و هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدی��ه و... به طرفیت علی 
بادکوهی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/12/26 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را  اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 

هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7181 کالس��ه پرونده: 486/91، ش��ماره دادنامه: 754، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 11 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد قدیری نشانی: اصفهان روشن دشت آهن 
آالت قدیری، وکیل: آس��یه غالمی نش��انی: اصفهان میدان فیض ابتدای خ فیض سمت 
چپ طبقه فوقانی پالک 24، خوانده: حس��ن دهقان پورحسین آبادی مجهول المکان، با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و 
بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی احمد قدیری 
با وکالت آس��یه غالمی بطرفیت حس��ن دهقان پورحسین آبادی بخواسته مطالبه مبلغ 
10/000/000 ریال وجه چک شماره 333305-89/8/3 عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ به نحو نش��ر 
آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده 
بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت 
تأخیر و تأدیه هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل از تاریخ سررسید 89/8/3 تا تاریخ 
وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



کافه کتاب یادداشت

هفت

اصفهان رکورد دار حسنات  
استان اصفهان با ارسال 283 فیلم به دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات همچنان رکورد 
دار استقبال ازاین جشنواره است.تهران، خراسان رضوی و اردبیل درجایگاه های بعدی فهرست 
کمیت قرار دارند و در انتهای این فهرست خراسان شمالی و ایالم هر کدام با یک فیلم دیده می شوند.

5

مدیر پروازی ارشاد
به تهران بازگشت

پس از کش و قوس های فراوان و شنیدن 
ش��ایعاتی از گوش��ه و کنار، س��رانجام 
محمود ش��الویی در گفتگو ب��ا یکی از 
خبرگزاری ها از استعفایش از مدیر کلی 

ارشاد استان اصفهان خبر داد.
مدیر س��ابق مرکز هنرهای تجس��می 
ارشاد و مدیر سابق موزه هنرهای معاصر 
که ابتدای امس��ال بع��د از برکناری از 
مدیریت بر امور تجسمی ارشاد به مدیر کلی ارشاد استان اصفهان منصوب 
شده بودپس از انتقادهایی که به مدیریت وی در این اداره و عدم حضورش 
شده بود، حدود سه هفته است که به تهران بازگشته است. وی سه هفته 
پیش از مدیریت این اداره کل استعفا داده   و در حال حاضر اعالم کرده که به 
اصفهان بازنخواهم گشت. وی دلیل این استعفای ناگهانی را توضیح نداده 
و تلفن خبرنگاران اصفهانی را نیز برای توضیح دلیل این اس��تعفا جوابگو 
نیست. اما پیش از این استعفا،زمزمه هایی مبنی بر انتقاد به عملکرد وی 
و  همچنین انتقاد از انتخاب یک مدیرتهرانی پروازی برای تصدی ارشاد 

اصفهان از گوشه و کنار شنیده می شد. 

نقاشی های مدرن 
بر دیوار نگارخانه کوثر

نگارخانه کوثر اصفهان  تا     ۱۹ بهمن ماه    میزبان 
نقاشی های  مدرن زهرا خسروی  است .

این هنرمن��د در این رابط��ه گفت: در 
این نمایش��گاه ۹ اث��ر در ان��دازه هایی 
 بی��ن۱۰۰ در8۰ ت��ا۱2۰ در۱۰۰

سانتی متری ارایه ش��ده که بیشتر در 
فضای مدرن و می ت��وان گفت انتزاعی 
است، به طوری که بیشتر آثار در فضای 
شخصی خودم نقاشی شده اس��ت. وی در ادامه افزود: برای این مجموعه 
از مهر ماه ش��روع به کار کردم و تمامی آثار با تکنیک اکرولیک روی بوم 
شکل گرفته است.گفتنی است زهرا خسروی دانش آموخته کارشناسی 
نقاشی و دانش��جوی کارشناسی ارش��د این رشته در دانش��گاه آزاد یزد 
 است و این نمایشگاه اولین تجربه نمایش��گاه انفرادی این هنرمند است.

عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا ۱۹ بهمن ماه به نگارخانه 
کوثراصفهان مراجعه کنند. 

دور ریختنی ها در کتابخانه مرکزی
نمایشگاه هنرهای دستی از دور ریختنی 
ها به همت جزیره بازی تا ۱۹ بهمن ماه 
در گالری ش��ماره 2 کتابخانه مرکزی 
ش��هرداری اصفهان در ح��ال برگزاری 
است. مواد به ظاهر بی مصرف همچون 
 قوط��ی ه��ای خال��ی نوش��یدنی ها،

روزنامه های باطله، شیشه های شکسته 
و...نیز می توانند به عنوان مواد اولیه کار 
هنرمندان به کار بروند. »هنرهای دستی از دور ریختنی ها« عنوان نمایشگاهی 
اس��ت که در آن زیورآالت، ظروف و صنایع دستی با اس��تفاده از همین 

دورریزها ساخته شده اند. 
هنرمن��دان حاض��ر در ای��ن نمایش��گاه ه��دف خ��ود ازس��اخت 
 ای��ن آثارهن��ری را جل��ب توج��ه م��ردم در بازبین��ی م��واد مصرف��ی 
روزانه ش��ان عنوان کرده اند. عالقه مندان می توانند ب��رای بازدید از این 
نمایشگاه از شنبه تا چهار شنبه8 الی ۱2 و ۱4 الی۱۹:3۰ وپنج شنبه 8 الی ۱2 

و ۱4 الی ۱8:3۰ به محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مراجعه کنند. 

 »اسالم و جهانی شدن« 
منتشر شد 

کتاب »اسالم و جهانی  ش��دن« نوش��ته رضا غالمی با محوریت اصلی 
بررسی امکان جهانی شدن اس��الم در قرن 2۱ توسط موسسه فرهنگی 

دانش و اندیشه معاصر منتشر شد.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

»ایجاد اتحادیه های بزرگ و قدرتمند، مرکب از تش��کل های قدرتمند 
مردمی در کشورهای گوناگون یک گام اساس��ی در جهت شکل گیری 
جهان اس��الم با محوریت ملت هاس��ت. این اتحادیه ها می توانند ضمن 
تعیین اولویت ها و فراهم س��ازی زمینه تعامل، ه��م افزایی و هماهنگی 

میان اعضای خود، زمینه حرکت های بزرگ در 
مقیاس جهانی را فراهم سازند. این اتحادیه ها 
که بین خود آنها نیز می توان در قالب تشکیل 
مجمع اتحادیه ها وحدت برقرار کرد، نیازمند 
قدرت مالی هس��تند که ایج��اد یک صندوق 
جهان��ی اس��المی در جهت تحق��ق مصوبات 
مجمع اتحادیه ها، از جمله راهکارهایی است 

که قابل پیگیری است... .«
این کتاب با 23۱ صفحه، شمارگان هزار نسخه 

و قیمت 8 هزار تومان منتشر شده است. 
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بی درزمان؛ میزبان 
فجردرتاالرهنر 

جایگزینی به جای 
انتظامی ، ندارم

 به همت تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی -تفریحی شهرداری اصفهان و با 
همکاری گروه کاوش، نمایش » بی در زمان«  از2۰ بهمن به روی صحنه می رود. 
 رییس تاالر هنر اصفه��ان با اعالم این خب��ر گفت: این نمایش به مناس��بت

ایام اهلل دهه فجر و سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی تولید شده 
اس��ت.  وی افزود: طراحی و کارگردانی این اثر بر عهده احسان جانمی بوده و 
نمایشنامه آن نیز نوشته حسین مهکام است. در این نمایش رسول هنرمند، 
مائده وحید، محس��ن احمدی، عادل یوسفی، نیما آتش، زهرا نجفی و عاطفه 
 نظیفی نق��ش آفرینی می کنند. عالق��ه مندان جهت تماش��ای این نمایش 
می توانند از 2۰ بهمن ماه  لغایت 4 اسفند ماه ساعت۱8:3۰ به سالن اصلی تاالر 

هنر اصفهان مراجعه کنند.

مدتی است خسرو س��ینایی مشغول جذب اسپانس��ر برای ساخت »در قطار 
زمستانی« است که بتواند این فیلم را به صورت مشترک با لهستان و ایران بسازد.

کارگردان»عروس آتش« درباره توفیق فیلم در گیشه گفت: قطعا فیلمنامه این 
فیلم توانایی جذب مخاطب در سطح بین الملل را دارد، هم ما و هم لهستان بر 
این باور هستیم که این فیلمنامه می تواند نظر مخاطب را جذب کند. سینایی 
که پس از شنیدن خبر امکان عدم همکاری انتظامی در فصل سرما با این پروژه 
یکه خورد گفت: تاکنون به هیچ جایگزینی به جای استاد انتظامی فکر نکرده ام 
و امیدوارم سطح سالمتی ایشان طی دو سه ماه آینده که فیلم را کلید می زنیم 

در سطحی باشد که بتواند در این پروژه با ما همکاری کند.
گفتنی است تنها بازیگر ایرانی این فیلم، عزت اهلل انتظامی است.

 

امسال برای نخستین بار، نمایندگان پنج نسل فیلمسازی ایران در 
جشنواره فجر حضور یافته اند: 

نسل اول
مهرجویی ب��ا ش��رکت در۱4دوره از جش��نواره، ج��زء فعال ترین 
کارگردانان نسل اول محسوب می شود. امسال نیز خالق »هامون« 
به عنوان تنها نماینده فیلمس��ازان نس��ل اول با فیل��م »چه خوبه 
برگشتی« در سی و یکمین دوره از جشنواره فیلم فجر حاضر است.

نسل دوم
داوودنژاد به عنوان کارگردانی صاحب س��لیقه در جشنواره امسال 
با »کالس هنرپیش��گی« حضور دارد ، همچنین پوران درخشنده، 
نخس��تین کارگردان زن پس از انقالب، یکی دیگ��ر از کارگردانان 
دهه6۰ است که »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« را در جشنواره 
امس��ال دارد. فرام��رز قریبی��ان را نیز ک��ه اکثرا به عن��وان بازیگر 
می شناسیم ،»گناهکاران« را برای نمایش در این دوره از جشنواره 

آماده کرده است. 

نسل سوم
علی قوی تن با »آفتاب، مهتاب، زمین« حاضر است. همچنین علی 
غفاری با »استرداد« در جش��نواره امسال شرکت کرده است. یکی 
دیگر از نمایندگان این دوره، مازیار میری اس��ت که در سال57 با 
ساخت فیلم کوتاه و بعد از آن با »قطعه ناتمام« وارد عرصه سینما 
شد. وی امسال »حوض نقاشی« را برای نمایش در جشنواره دارد و 
 پیش از این نیز در بیست و نهمین دوره از جشنواره با »سعادت آباد«

در بخش مسابقه حاضر بود. پرویز ش��هبازی نیز که با ساخت آثار 
کوتاه و مس��تند و »دربند« و پس از آن با »نفس عمیق« به دنیای 
سینما معرفی شد با »س��الم، خداحافظ« در 3۱ سالگی جشنواره 
شرکت می کند. همچنین وحید موسائیان یکی دیگر از نمایندگان 
دهه7۰ است که »فرزند چهارم« را به جشنواره امسال آورده؛ فیلمی 

میلیاردی و فاخر. او نیز در دهه7۰مستندساز بوده است.

تسل چهارم
»رسوایی« مسعود ده نمکی، »زیباتر از زندگی« انسیه شاه حسینی، 
»غریبه« حمید بهمنی، »بش��ارت به یک ش��هروند هزاره سوم« 
محمده��ادی کریم��ی، »خ��اک و مرج��ان« مس��عود اطیاب��ی، 
»دلتنگی های عاش��قانه« رضا اعظمیان، »قاع��ده تصادف« بهنام 
بهزادی، »هیچ کجا، هیچ کس« ابراهیم شیبانی، »جیب بر خیابان 
جنوبی« سیاوش اسعدی، »گهواره ای برای مادر« پناه برخدا رضایی، 
»عقاب صحرا« مهرداد خوشبخت و »آسمان زرد کم عمق« بهرام 
توکلی نیز به عنوان نمایندگان کارگردانان دهه8۰ در سی ویکمین 

دوره جشنواره فیلم فجر حاضر هستند.

نسل پنجم
مجید شاکری با »افسانه سرزمین گوهران«، سیدهادی محقق با 
»او خوب س��نگ می زند« و رامتین لوافی با »برلین منفی 7« نیز 
با نخس��تین فیلم س��ینمایی خود حضور دارند. صادق دقیقی نیز 
با »بزرگ مرد کوچک« به جش��نواره آمده، »تابس��تان طوالنی« 
ساخته علی خزاعی فر و »تاج محل« به کارگردانی دانش اقباشاوی 
نیز در جش��نواره حضور دارند. »خاکستر و برف« س��اخته روح ا... 
سهرابی است که پیش از این با »محدوده ابری« در جشنواره های 
معتبر ش��رکت داشته است. همچنین »خس��ته نباشید« محسن 
قرائی و »دهلیز« بهروز شعیبی جزء فیلم های اول این کارگردانان 
محسوب می ش��وند. احس��ان عبدی پور با »رنجرو« در جشنواره 
سی و یک حضور دارد. سیدحسین ش��هابی نیز با »روز روشن« و  
هادی مقدم دوست با »س��ربه مهر« از دیگر فیلم اولی های امسال 
هستند. علی کریم نیز با »من عاشق سپیده صبحم« در جشنواره 
حاضر اس��ت،»یک، دو، س��ه،... پنج« محمد معی��ری و »۹:2۰در 
بوشهر« محمد امین همدانی نیز به عنوان نخستین تجربه های بلند 

کارگردانان خود، آماده نمایش در جشنواره امسال هستند.

رقابت پنج نسل از کارگردانان

با همین فکرهاس��ت که با مجموع��ه »گفتمان« 
مواجه می ش��وم. در راهروی ورودی طبق عادت 
نگاهی می اندازم به متنی که معموال خود هنرمند 
در توضیح اثرش نوشته است. متن بخشی از یک 
نمایش��نامه است و با مکالمه ای س��اده میان زن 
و مردی ش��روع می ش��ود که تازه از مصاحبه با 
روزنامه نگاری خارج ش��ده اند، ظاهرا  هنرمندند 
ولی هنوز نگاهش��ان ب��ه روزنامه نگاردرکلیش��ه  
موجودی س��مج و مزاحم جامانده است. ولی باز 

هم جای شکر دارد که شکس��تگی وگذرسال ها 
را درچهره  اودرمی یابند ولی چق��در می توانند 
بدانند که روزنامه نگاری پیش از آن که ش��غلی 
باشد برای کس��ی، یک جور مرض درمان ناپذیر 
است، یک شکلی از دیگرگونه دیدن...- به دوستان 
روزنامه نگار بر نخورد !- و بعد خود حامد قصری از 
گفتگوهایش با هنرمندان می گوید؛ گفتگوهایی 
 که گاهی چاپ ش��ده اند وگاهی هم ن��ه، که آن 
وقت هایی هم که چاپ شده اند گاهی جز دردسر 

چیزی نداشته اند، جزسوءتفاهم و سوءبرداشت. 
ولی نگاه خ��ود حامد قصری به عک��س هایی که 
یادگاری های همان گفتگوهاست، مثل نگاه پدری 
به فرزندانش پر از دوس��ت داش��تن است. حامد 
 کنار ما در گالری قدم می زند، دست بچه هایش

 را م��ی گیرد و یک��ی یکی آنه��ا را به م��ا معرفی 
می کند. خاط��ره هایی که گاه در دو س��ه جمله 
از صاحب عک��س خالصه ش��ده و اتفاق کوچک 
ودلنش��ین اطراف آن، برایم��ان تعریف می کند 

وآنقدرفضای مجموعه را گرم و خودمانی کرده که 
 فراموش می کنیم اینها فقط عکسند. پرتره هایی

که هزاران یک از آنها را بارها دیده ای؛ مثل اینها 
را توی هر س��رچ گوگل، توی هرصفحه روزنامه 
یا مجله ای می ش��ود پیدا ک��رد. پس چه چیزی 
 توی ای��ن مجموعه هس��ت که نف��س آدم را بند 
می آورد وآنقدرفضا را به دس��ت گرفته که اجازه 
نمی ده��د از هیچ کدامش��ان بی مک��ث و نگاه و 
تأمل گذر ک��رد. عکس ها آدم هایی را نش��انمان 
می دهند ک��ه درذهن غال��ب افراد اه��ل هنر و 
 اهل ادبیات درخش��ش ب��ه خصوص��ی دارند؛ از

محمود دولت آب��ادی گرفته تا ش��هرام ناظری، 
ازکیارس��تمی گرفته ت��ا محمد رحی��م اخوت، 

کسایی و لیلی افشار با گیتارش... .
ولی مهم ت��ر از همه اینه��ا و با ارزش ت��ر از این 
 تصاویر، یادداش��ت ه��ای کنار هر عکس اس��ت. 
به تازگی کتابی می خواندم از محمود دولت آبادی 
با عنوان»میم و آن دیگران«. حاال این چه ربطی 
دارد به گفتمان حامد قصری؟ دولت آبادی دراین 
کتاب از همپالکی های ادبی و هنری خودش یاد 
کرده است؛ کسانی که برای همه ما آشنایند و ما 
در این کتاب با آنها از زاویه دید دولت آبادی آشنا 
می شویم؛ یک جور برخورد صادقانه و صمیمانه 
 با زنده گان و م��رده گان، با جم��ال زاده وجالل

آل احمد و سیمین دانش��ور و ابراهیم گلستان و 
جواد مجابی و دیگران... انگار نویسنده ما را هم به 

اندازه خودش به آنها نزدیک می کند.
 آن وقت آن تصویر اسطوره واری که به عنوان یک 
 اعجوبه هنر و ادبیات از آنها در ذهن س��اخته ایم

فرو می ریزد و او هم می ش��ود آدمی که می شود 
ی��ک روز از نزدیک دی��دش و به او س��الم کرد و 
با او آش��ناتر ش��د. کاری که دولت آبادی در سن 
هفتاد و دو س��الگی و طی اثری با نثر پر طمطراق 
و دش��وار نویس انجام داده، قصری درسن سی و 
س��ه - چهار و تنها با یک نمایشگاه عکس و چند 
جمله کوتاه مرتکب شده است. این مقایسه ساده 
و این مایه تأثیر گذاری ترکیب عکس ها با متن ها 
مخاطب را وادار می کند که به احترام این روزنامه 
نگار،عکاس، نویسنده و چیزهای دیگر، ازجا بلند 
شود، چراکه  نه آن عکس ها و نه آن متن ها، بلکه 

چیزی ورای این ها، آن نگاه ارزشمندی که قصری 
در مواجهه با تک تک این آدم ها داشته، مجموعه 
 »گفتمان« را از غالب نمایش��گاه ه��ای همانند و

چه بسا با تکنیک تر و هنرمندانه تر از آن متمایز 
می کن��د و ای کاش ک��ه آنها هم ق��در این نگاه 
را بدانند. از می��ان تمام جمله ها، ی��ک جمله از 
دولت آبادی در ذهنم ماند:»سالم مرا به اصفهان 
برسان، بگو که ادبیات ایران مدیون نویسندگان 
اصفهانی است...« یا چیزی شبیه به همین و یک 
جمله خیلی کوتاه درمورد شهرام ناظری:»کاش 
با او مصاحبه نمی کردم...« ی��ا چیزی... و چرایی 
که وقت و بی وقت ازذهن م��ی گذرد... . متن زیر 
یادداشت خود حامد قصری در ابتدای نمایشگاه 

است که بی خواندنش نباید از درگاه وارد شد:
یک��م( کلی وق��ت می گ��ذاری، مطالع��ه می کنی، 
تحقیق می کنی، تلفن می کن��ی، پیامک می دهی، 
واسطه می فرستی، به این شهر و آن شهر می روی، 
آقا، خانم م��ا می خواهیم با ش��ما گفتگ��و کنیم و 
بعد از کلی رف��ت و آمد موافقت می ش��ود که با هم 
گفتگویی داش��ته باش��یم. گفتگوی ضبط ش��ده 
بعد از تایپ و پیاده س��ازی و تنظی��م و بعد از کلی 
بازبینی توسط سردبیر و دبیر تحریریه و ویراستار...، 
ممکن اس��ت چ��اپ ش��ود و ممکن اس��ت چاپ 
نش��ود. حال فرض می گیریم که به چاپ رس��ید، 
آن وقت ممکن اس��ت به نظر هنرمند مورد بحث، 
 مطالب این گفتگو خوش نیای��د، آن وقت تازه اول 
معرکه گیری و معذرت خواهی است، حال بماند که 
منتقدان و البته بیش��تر همکاران وحتی مخاطبان 
نیز ممکن است با ارایه نظرات کوبنده خود، گفتگو 
را به چالش بکش��ند و... این ها همه بخش��ی از کار 
روزنامه نگاری است، اما شاید ساعت ها و روزهایی 
را ناامید شوی، ولی بازهم ادامه می دهی، چرا که به 
قول »جرج ارول«: »کار روزنامه نگار، نشر مطلبی 
است که بعضی آن را دوست ندارند.« و این بازنمایی 
مطلب روزنامه نگار از آن، تفکری تازه است؛ تفکری 
که نقش روزنامه نگاررا ایفا می کند نه هنرمند مورد 

گفتگو را... .
دوم وسومش را هم می توانید درگالری دنبال کنید. 
گالری آپادانا، آپادانا دوم، کوچه الله، همان وسط های 

کوچه.  زیاد وقت گیر نیست. 

نگاهی به نمایشگاه عکس حامد قصری

گفتمان؛ برخورد نزدیک با عکس نوشته ها

می ش�ود مثل هریادداشت ونوش�ته دیگری ش�روع کرد، می ش�ود مثل همیش�ه نوش�ت حامد قصری نویسنده، نسترن 
 روزنامه نگار و عکاس متولد مرداد 1358 ونمی دانم اهل کجا- ش�اید همین اصفهان- که س�ابقه بلند باالیی هم درمکارمی

داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، عکاس�ی واین جورچیزها دارد. به گفته خودش ازهمان سیزده چهارده سالگی 
چسبیده است به کتاب خواندن و داس�تان نوش�تن وبعدها عکاس�ی کردن؛ همین کارهای بی فایده ای که اغلب ما دچارش هستیم وتا 
آخرعمرهم گرفتارشان می مانیم. مگرنه این که به قول پل استرعمل هنرمندانه به مثابه »رنج وکاِرسخت و فداکاری برای به دست آوردِن 
چیزیست که به غایت و شکوهمندانه... بی فایده است!«  درس رشته برق را هم خوانده وگذاشته کنار. مثل همیشه می شود نوشت که این 
روزها مجموعه ای ازعکس هایش با عنوان »گفتمان« در گالری آپادانا به نمایش درآمده و این طور تمامش کرد که این نمایشگاه از13 بهمن 
کلید خورده و تا پایان روز چهارشنبه 18 بهمن ادامه خواهد داشت ومثل همیشه یادم نرود بنویسم که گالری آپادانا واقع در خیابان آپادانا 

دوم است، درست وسط های کوچه الله.



مصدومیت علی احمدی برطرف شد الهه احمدی به رده هفتم جهان رسیدیک میلیارد به دست پیمانکار نقش جهان رسیددختر محمدعلی کلی: پدرم در آستانه مرگ نیست

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

شماعی زاده برای سپاهان می خواند
به مناسبت انتخاب تیم س��پاهان به عنوان بهترین تیم قرن۲۱ ایران و 
همزمان با دهه فجر، از آهنگ جدید سپاهان با نام »حاال حاال ها قهرمانیم« 

رونمایی می شود.
 احسان ش��ماعی زاده، خواننده س��پاهانی که به تازگی آلبوم »منو انکار 
نکن« را به تهیه کنندگی رضا رش��یدپور روانه بازار ک��رده، اجرای آن را 
 بر عهده دارد و با همکاران خود این ترانه را به باش��گاه هدیه کرده است. 
»حاال حاالها قهرمانیم« توس��ط عبداهلل روا س��روده شده است. احسان 
شماعی زاده درصدد است تا در جشن انتخاب خواننده سال سپاهان، این 

ترانه را به معرض رأی هواداران بگذارد. 

مشخص شدن ارزش سهام ذوب آهن
رییس کل سازمان خصوصی سازی کشور با اشاره به فراهم شدن شرایط 
ورود سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به فرابورس ابراز امیدواری 

کرد حداقل تا پایان سال یکی از این باشگاه ها به بورس وارد شود.
 محمدرحی��م احمدون��د همچنی��ن از برنامه ری��زی ب��رای واگ��ذاری

56 درصد سهام ش��رکت ذوب آهن اصفهان به ارزش برآوردی دو هزار و 
۱95 میلیارد تومان خبر داد.

کمک یک میلیاردی 
به پیمانکار نقش جهان 

با افزایش سرعت ساخت ورزشگاه نقش جهان، مدیران استان اصفهان و 
شرکت توسعه، یک میلیارد  دیگر به حساب پیمانکار  این ورزشگاه  واریز کردند.

 استاندار اصفهان هفته گذشته خبر پرداخت یک میلیارد به شرکت توسعه 
و تجهیز اماکن ورزشی کشور برای ساخت ورزشگاه نقش جهان را اعالم 
کرد و گویا این پول به پیمانکار ورزشگاه رس��یده است. این بودجه یک 
میلیارد تومانی که از سوی شرکت فوالد مبارکه به ورزشگاه اختصاص داده 
شده، ابتدا به حساب شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور واریز شد 
و یکی دو روز پیش به دست پیمانکار رسید. گویا افزایش تعداد کارگران 
حاضر در ورزش��گاه نقش جهان، زمینه پرداخت این مبل��غ به پیمانکار 
را از سوی مسئوالن اصفهان فراهم کرده اس��ت. خبر دیگر این که علی 
ترکاشوند رییس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور صبح امروز 
برای بازدید از روند ساخت ورزش��گاه نقش جهان عازم اصفهان می شود. 
قرار است ترکاشوند با پرواز ساعت 6 صبح  امروز وارد اصفهان شده و پس 
از آن در جلسه ای پیرامون روند ساخت ورزشگاه نقش جهان شرکت کند.

کاسپاروف به بازی با فوالد می  رسد
گئورگ کاسپاروف دروازه بان ارمنستانی ذوب آهن که به دلیل شرکت در 
تمرینات تیم ملی ارمنستان، در کشورش به سر می برد، پیش از دیدار با 
فوالد خوزستان، به اصفهان می رسد. تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن برای 
 آماده سازی پیش از دیدار با فوالد خوزس��تان در جریان است و ذوبی ها 
به دنبال این هس��تند که در دیدار با فوالد، شکست خانگی مقابل نفت 
 تهران را جبران کنن��د. ذوبی ها تأکید کرده اند که ای��ن دروازه بان صبح 
پنج شنبه به اصفهان می رس��د. کاروان تیم فوتبال ذوب آهن پنج شنبه 
شب و با پرواز ساعت ۱9:۴5 فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برای دیدار 
با فوالد خوزستان راهی اهواز می شود. تیم اصفهانی برای دیدار با فوالد 

خوزستان مصدومی ندارد.

خبر خوب برای استقاللی ها ؛ 
جانواریو بر می گردد

فابیو جانواریو هافبک مصدوم استقالل قصد بازگشت به این تیم را دارد 
و طی تماسی با مسئوالن استقالل عنوان کرده است روند مصدومیتش 
خوب پیش می رود و می تواند تا دو هفته دیگر کار با توپ را آغاز کند و 
تمایل به بازگشت به ایران دارد، این درحالی است که برخی پزشکان در 
ایران عنوان می کنند پای جانواریو نیاز به جراحی دارد و بدون جراحی 
قادر به خوب شدن نیست اما امیر قلعه نویی از حضور این بازیکن برزیلی 
اس��تقبال می کند و اگر به طور کامل مصدومیت او برطرف شده باشد و 

قادر به بازی برای استقالل باشد شرایط بازگشت او فراهم خواهد شد.

می خواهید من را
 از تیم ملی کنار بگذارید؟! 

یوسف کرمی/ کاپیتان تیم تکواندو  
ظاهرا می خواهند من از تیم ملی بروم و کناره گیری کنم. زمانی که من 
 به مصاف تکواندوکار مازندرانی رفتم همه حاضرین در س��الن مسابقات 
به شدت محمدی را تشویق می کردند و خبری از تشویق کاپیتان تیم ملی 
نبود. مسابقات انتخابی طی این دو روز در حالی در سه شیاپ چانگ برگزار 
می شد که به دلیل حساسیت دیدار من  با محمدی، مبارزات 
در دو شیاپ چانگ دیگر تعطیل و همه نگاه ها به این دیدار 
 معطوف ش��د. من در المپیک لندن با بدشانس��ی بزرگی 
روبه رو شدم و پس از آن به دلیل مصدومیت نتوانستم در 
لیگ برتر مبارزات خوبی را از خود نشان دهدم. به 
هر حال اگر دوست ندارید من در تیم ملی باشم 
به من بگویید تا از تیم ملی خدا حافظی کنم و از 
این پس به خانواده ام برسم. در غیر این صورت 
در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهم کرد 

و بعد از دنیای قهرمانی خداحافظی می کنم. 
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جرارد؛ برترین مرد جزیره در سال 2012

استیون جرارد برای دومین بار به عنوان برترین بازیکن سال انگلیس معرفی شد. هافبک قدرتمند 
تیم ملی انگلیس و باشگاه لیورپول پیش از این در سال ۲007 هم این عنوان را به دست آورده بود.

جرارد در رقابت با دنی ولبک و اشلی کول موفق شد این مقام را به دست آورد.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 975 |  سه شنبه  17 بهمن  1391 | 24 ربیع االول 1434

بازی با کفش برادر دوقلو در منچستر
مربیان و بازیکن��ان در انگلیس برای تش��خیص رافائل و فابیو دا 
س��یلوا، دو قلوهای برزیلی منچس��تر از هم خیلی مشکل دارند.  
رافائل با کفش هایی بازی کرد که اس��م فابیو روی آن چاپ شده 

بود و به نظر می آمد او با کفش برادر دوقلویش بازی می کند. 

 ژاوی مصدوم شد
ژاوی بازیک��ن میانی تی��م فوتبال بارس��لونا به 
دلیل آس��یب دیدگی از ناحیه پای راست، قادر 
به همراهی تیم ملی اس��پانیا در دیدار دوستانه 

مقابل اروگوئه نیست.

تمایل مورینیو برای بازگشت به چلسی
سرمربی حال حاضر تیم فوتبال رئال مادرید خواستار 
بازگشت به»استمفوردبریج« برای نجات چلسی شده 
است. آقای خاص منتظر تماس��ی از  رومن آبراموویچ 
است تا جایگزین مربی موقت این تیم» رافا بنیتز«  شود.
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فوتبال پژمرده  شده 
است

 صندلی ریاست هیأت
 شنا طالب ندارد

 مربی س��ابق فجرسپاس��ی ش��یراز هش��دار داد:»به دلی��ل این ک��ه تیم ها
نمی توانند به خوبی از پس بازیکن سازی بربیایند و به دلیل نبود حاشیه امنیت 

شغلی برای مربیان تیم ها، فوتبال ایران در حال پژمرده شدن است.«
غالمحس��ین پیروانی گفت :» متأس��فانه به دلیل نبودن امنیت شغلی برای 
مدیران و س��رمربی ها در فوتبال ای��ران، اگر تیم تحت مدیریتش��ان نتیجه 
 نگیرد، س��ریعا برکنار می ش��وند و چون از برکن��اری ترس دارن��د به ندرت

و به سختی به بازیکنان جوان خود اجازه حضور در میادین فوتبال را می دهند.« 
وی افزود  :» در زمان جام تخت جمشید جناب آقای دیده بان اعالم کردند که 
هر تیم باید سه تا چهار بازیکن امید را در لیست خود قرار دهند، بعد از انقالب 
نیز آقای صفائی فراهانی دستور دادند که هر تیم باید سه نفر را از بازیکنان امید 
انتخاب کند که آن زمان این روند به پرورش بازیکن در کشور کمک بزرگی می کرد.«

 با این ک��ه مدت زی��ادی از مهل��ت قانون��ی اداره هیأت ش��نا با سرپرس��ت 
می گ��ذرد هنوز از برگ��زاری انتخابات ای��ن هیأت خبری نیس��ت. اداره کل 
ورزش و جوانان اس��تان اصفهان تاریخ پیش��نهادی برگ��زاری انتخابات پنج 
هیأت ورزش��ی دیگر را به فدراس��یون های مربوط��ه ارایه کرده اس��ت و در 
 ص��ورت موافقت با زم��ان پیش��نهادی، این انتخابات تا اس��فند م��اه برگزار

می شوند، اما در این بین خبری از انتخابات هیأت شنا، شیرجه و واترپلو نیست. 
شب انگیز اسفند سال گذشته با برکناری علی مختاری از ریاست هیأت شنا، به 
عنوان سرپرست این هیأت منصوب شد. قرار بود بعد از سه ماه مجمع انتخاباتی 
این هیأت برگزار شود که تا امروز که نزدیک به هشت ماه از این زمان می گذرد 
این اتفاق نیفتاده است. البته شهریور ماه امسال ثبت نام از کاندیداهای احراز 

پست ریاست این هیأت انجام شد که فقط حمید شب انگیز ثبت نام کرد.

سرمربی تیم والیبال باریج اس��انس گفت: اگرچه شانسی برای 
صعود به پلی آف نداری��م، اما لیگ هنوز برای ما تمام نش��ده و 

می خواهیم شایستگی های تیمی خود را نشان دهیم.
حسین معدنی گفت: تیم باریج اس��انس از ابتدای فصل خوب 
بود. اگر ما امیر غفور را از ابتدای فصل در اختیار داشتیم قطعا 
در نیم فصل نخست هم بهتر نتیجه می گرفتیم. آسیب دیدگی 
غفور در هشت هفته لیگ، کار ما را تا حد زیادی دشوار کرد، اما 

خوشبختانه حاال شرایط خوبی داریم.
وی ادامه داد: ه��م امیر غف��ور راه افتاد و هم س��ایر نفرات در 

 شرایط خوبی هستند. مهم این است که بازیکنان ذخیره هم در
بازی های حس��اس خیلی خوب کار می کنند. قبل از ش��روع 
مسابقات، بیش��تر بازیکنان باریج اسانس درگیر مسابقات ملی 
بودند و به همین دلیل دیر به تمرینات ملحق شدند و زمانی هم 

که آمدند تا حدی درگیر آسیب دیدگی بودند.
معدنی تصریح کرد: شاید تا حدی هم والیبال زدگی و خستگی 
برخی از نفرات موجب شد تا شروع خوبی در لیگ نداشته باشیم. 
مطمئن باشید که اگر در شروع فصل وقت بیشتری برای تمرین 

با هم داشتیم شرایط خیلی بهتر می شد.

سرمربی تیم والیبال باریج اسانس خاطرنشان کرد: اگر چه حاال 
دیگر نمی توانیم جزء ۴ تیم برتر لیگ به پلی آف برویم، اما فعال 
خوب بازی می کنیم و می بریم تا شایستگی های تیمی خود را 
نش��ان دهیم. لیگ برای ما هنوز تمام نشده و دوست داریم در 

تمام بازی ها مؤثر باشیم.
وی ادامه داد: در بازی با میزان اگرچه گیم اول غافلگیر شدیم 
و حریف کامال با س��رویس ما را آزار داد، ام��ا خیلی زود تیم را 
جمع کردیم و با تغییراتی در چرخش نفرات از یک شکس��ت، 

پیروزی ساختیم.

سرمربی سابق تیم ملی والیبال با قدردانی از بازیکنان تیمش 
گفت: همه بازیکنان کاشان تالش می کنند، اما برخی از نفرات 
می توانند آینده خوبی داشته باشند، به شرط این که حرفه ای تر 

کار کنند و اولویت اول زندگی خود را والیبال قرار دهند.
معدنی خاطر نشان کرد: باور دارم که بسیاری از جوانان باریج 
اسانس می توانند به س��طح باالی والیبال آسیا و جهان برسند. 
یکی از این چهره ها امیر غفور اس��ت که به نظر من اگر زندگی 
خود را بر اس��اس والیبال برنامه ریزی کند، قطع��ا می تواند تا 

باالترین رده این رشته ورزشی پیشرفت کند.

حسین معدنی: 

هنوز لیگ برای باریج اسانس تمام نشده است
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این قهرمانی در حالی به وقوع پیوس��ت که فوتبال 
س��احلی ایران در طی س��ال های گذشته حداکثر 
تا کسب رتبه س��وم پیش رفته بود و این بار حضور 
مارکو اکتاویو باعث شد تا فوتبالیست های پابرهنه 
ایران در رقابت ب��ا تیم های مدع��ی و بزرگی مثل 
چین، امارات و ژاپن موفق عمل کنند و با رسیدن به 
رتبه نخست، سهمیه حضور در جام جهانی هئیتی 
 را به دس��ت آورند. س��احلی بازان فوتبال ایران در  
بی خبری محض راهی قطر شدند تا در رقابت های 
قهرمانی آس��یا ش��انس خود را برای حضور در جام 
جهانی آزمایش کنند و با قدرت ب��ه مقام قهرمانی 
آن رقابت ها دست پیدا کنند؛ رقابت هایی که تیم 
ملی ساحلی فوتبال ایران در آن با کسب پنج پیروزی 
متوالی توانست تمامی معادالت موجود را بر هم زده 

و عالوه بر گرفتن سهمیه حضور در رقابت های جام 
جهانی با قهرمانی به ایران بازگ��ردد. این قهرمانی 
 آنقدر ب��رای فوتبال ما ارزش��مند بوده که ش��نیده 
می ش��ود بعد از قهرمانی تیم ملی فوتبال س��احلی 
ایران در رقابت های قهرمانی آس��یا حاال شهرهای 
 شمالی ایران نیز به فکر ایجاد فضاهای مناسب تری

ب��رای پ��رورش اس��تعدادهای نوج��وان و ج��وان 
عالق��ه مند به ای��ن رش��ته افتاده اند و ش��هرهای 
 س��احلی جنوب��ی ه��م حاال ب��ه فک��ر برگ��زاری 
 رقابت ه��ای فوتبال س��احلی هس��تند ت��ا میزان 
عالقه مندی به این رشته را بسنجند. عالوه بر این ها 
شنیده می ش��ود یک بخش خصوصی با همکاری 
فدراس��یون فوتبال هم می خواه��د ظرف روزهای 
آینده میزبان نخستین دوره رقابت های بین المللی 

فوتبال ساحلی در یکی از ش��هرهای ساحلی ایران 
باش��د؛ رقابت هایی که می تواند دیر یا زود تأثیرات 
مثبت خود را در این رش��ته بگ��ذارد و این همه در 
نتیجه قهرمانی تیم ملی فوتبال س��احلی در سطح 

قاره کهن ایجاد شده است.
همه خبرهایی که از قهرمانی ساحلی بازها در پهنه 
آس��یا به گوش رسید و می رس��د، خبرهای خوبی 
هستند به جز پاداشی که توسط مسئوالن فدراسیون 
فوتبال بابت این قهرمانی تعیین شد. مشکل اصلی 
اینجاست که فدراسیون فوتبال ایران که به شدت از 
سوی منتقدانش به خاطر نتایج ضعیف تیم فوتبال 
چمنی در راه رس��یدن به جام جهانی ۲0۱۴ برزیل 
تحت فشار قرار گرفته، تبعیضی آشکار و عجیب بین 
فوتبال ساحلی و چمنی قائل شده و پاداش قهرمانی 

ساحلی را برای هربازیکن فقط هفت میلیون تومان 
تعیین کرده اس��ت. هنوز یادمان نرفت��ه که بعد از 
پیروزی تیم ملی ای��ران در مقابل ک��ره جنوبی آن 
هم در شرایطی که تماشاگران و رسانه ها حمایتی 
همه جانبه از فوتبالیست های ایرانی به عمل آورده 
بودند، مسئوالن ورزش ایران بعد از بازی در رختکن 
تیم ملی حاضر شدند و پاداشی ۲0 میلیون تومانی 
را به بازیکنانی دادند ک��ه قراردادهای میلیاردی در 
 لیگ به ثبت رس��انده اند و تنها وظیفه ش��ان بردن 
کره جنوبی آن هم در حضور ۱00هزار تماشاگر بوده 
است؛ هرچند که فوتبالیست های تیم ملی پاسخی 
دندان ش��کن به این پاداش ۲0 میلیونی دادند و در 
بازی بعد مقابل ازبکس��تان خن��ده را بر روی چهره 

اهالی فوتبال ایران خشکاندند.
البته این تبعیض فقط مختص به فوتبال س��احلی 
نیست و داس��تان پرداخت پاداش تیم ملی فوتسال 
در زم��ان حض��ور حس��ین ش��مس در رأس کادر 
فنی تیم ملی هم آنقدر خبرس��از بود که در نهایت 
منجر به برکن��اری ش��مس از تیم مل��ی و ناکامی 
ش��اگردان علی صانعی در جام جهان��ی برزیل هم 
ش��د. در بحث جوانان و نوجوانان ه��م اگر صحبتی 
به میان نیاوریم بهتر اس��ت؛ چون در رده های پایه 
همین ک��ه پیراهن و لب��اس بازیکنان به درس��تی 
و به موقع تأمین ش��ود باید دست ش��کرگزاری به 
سوی آسمان برداریم. ولی مثل این که همه چیز در 
 فوتبال ایران به عملکرد تیم ملی بزرگساالن خالصه 
می شود و این واقعیتی است که باید دوست و دشمن 

آن را باور کنند.
تمامی آنهایی که دس��تی بر آتش فوتبال داش��ته 
و دارن��د خ��وب می دانند ک��ه از نظر کفاش��یان و 
همکارانش، ویتری��ن عملکرد فدراس��یون فوتبال 
ایران تیم بزرگساالن آن اس��ت؛ یعنی اگر تیم های 
ملی تمامی رده های س��نی هم در س��طح آس��یا 
 نتیجه نگیرند کس��ی ب��ه آن اهمیت نم��ی دهد و 
همه چی��ز ظرف یک��ی، دو روز فراموش می ش��ود 
 و ریی��س فدراس��یون هم مطاب��ق معم��ول با آن 
خنده ه��ای اعصاب خ��رد کن، مال��ه ای بر تمامی 
ناکامی ها م��ی کش��د، اما اگ��ر تیم مل��ی فوتبال 
بزرگس��االن ایران نتیجه نگیرد، آن وقت اس��ت که 
فدراسیون نش��ین ها با انتقادات س��ختی روبه رو 

می ش��وند که گاهی تا مرز اخراج و برکناری شان 
هم پیش می رود و همین مس��أله هم باعث ش��ده 
تا نوع نگاه فدراس��یونی ها به تیم ملی بزرگساالن، 
نگاه دیگری باش��د و پاداش و درآمدی هم که برای 
آنها تعیین و ب��ه آنها پرداخت می ش��ود، با تمامی 
تیم ها تفاوت های فاحش بس��یاری داشته باشد. 
تبعیض در پ��اداش قهرمانی همچنان یک س��وژه 
تک��راری در ورزش ماس��ت و حت��ی کار ب��ه جایی 
رس��ید که م��دال آوران المپیک لن��دن در همین 
تابس��تان گذش��ته اعتراض��ی همه جانبه نس��بت 
به میزان درآمد و پ��اداش فوتبالیس��ت هایی وارد 

کردند ک��ه برای ی��ک پیروزی معمولی خودش��ان 
۲0 میلی��ون تومان پ��اداش می گیرن��د و آن وقت 
مبلغ ق��رارداد یک س��اله بهتری��ن بازیکنان لیگ 
 برتر فوتب��ال س��احلی ای��ران ب��ه ۴0 میلیون هم 
نمی رس��د؛ هرچند که این احتمال هم وجود دارد 
که فدراسیون نشین ها به دلیل کمبود نقدینگی و 
با توجه به شرایط موجودشان چنین مبلغی را برای 
آنها در نظر گرفته اند تا شاید مجبور به پاسخگویی 
 در م��ورد بی توجهی به فوتبال س��احلی نش��وند، 
وگر نه ارزش حضور در جام جهانی فوتبال ساحلی 
آنقدر بوده که ملی پوش��ان این رشته انتظار داشته 
باشند به اندازه فوتبالیس��ت های چمنی به آنها بها 

داده شود.

 تبعیض دوباره در فوتبال

حیف از پابرهنه های قهرمان!

مسعود  قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات آسیایی این رشته باعث شد تا بعد از مدت ها فدراسیون ناکامی 
و خنده علی کفاشیان به یک افتخار بزرگ در س�طح قاره آسیا دس�ت پیدا کند تا الاقل اگر برای سال آینده دوباره افشاری  

کاندیدای کسب عنوان بهترین فدراسیون سال آسیا شد، بهانه ای برای جوابگویی به منتقدانش داشته باشد.

مش�کل اصلی اینجاس�ت که 
فدراس�یون فوتبال ایران که 
به شدت از سوی منتقدانش به 
خاطر نتایج ضعیف تیم فوتبال 
چمنی در راه رس�یدن به جام 
جهانی 2014 برزیل تحت فشار 
قرار گرفته، تبعیضی آشکار و 
عجی�ب بین فوتبال س�احلی 
و چمن�ی قائل ش�ده و پاداش 
قهرمان�ی س�احلی را ب�رای 
هربازیکن فق�ط هفت میلیون 

تومان تعیین کرده است



یادداشت

بهره برداری  ازکتابخانه تخصصی 
بانوان چهارمحال و بختیاری

نخستین کتابخانه تخصصی بانوان چهار محال و بختیاری در بوستان 
بانوان شهرکرد در پنجمین روز از ایام اهلل دهه فجر مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
مدیر عامل س��ازمان رفاهی- تفریحی شهرداری شهرکرد در مراسم 
بهره ب��رداری از ای��ن کتابخانه اظهار داش��ت: در ای��ن کتابخانه که 
نخستین بار توس��ط سازمان رفاهی- تفریحی ش��هرداری شهرکرد 
در استان راه اندازی شده کتاب های مورد نیاز بانوان به صورت جامع 
گردآوری شده اس��ت. محمدرضا امیدی هدف از این اقدام را ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین زنان و ورزش��کاران این بوستان 
عنوان کرد و افزود: این کتابخانه با400 متر مربع فضای داخلی و باز 
در بوس��تان بانوان راه اندازی ش��ده و بیش از پنج هزار جلد کتاب با 
موضوعات تخصصی زنان و خانواده برای آن در نظر گرفته شده است.

وی ادام��ه داد: ش��هرداری ش��هرکرد هم��واره به عن��وان یک نهاد 
مدنی، گس��ترش فرهنگ مطالعه و کتا بخوانی در بین شهروندان و 
عالقه مندان را از سیاست های الزم راهبردی و فرهنگی خود می داند.

مدیرعامل س��ازمان رفاهی- تفریحی شهرداری ش��هرکرد تصریح 
کرد: تمام دستگاه ها و نهادهای فرهنگی باید متولی ترویج و توسعه 
فرهنگ کتابخوانی در جامعه باشند تا با فراهم کردن ساز و کارهای 
الزم، زمینه مطالعه کتابخوان ها و عالقه مند کردن اقش��ار مختلف 

جامعه به کتاب خواندن را فراهم کنند. 

خبر ویژه

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری 
سرهنگ اسرافیل جعفری

 با توجه به آمارهای به دس��ت آمده از ابتدای س��ال جاری، مردم استان 
ارتباط بسیار قوی و خوبی با مرکز فوریت های پلیسی110 و کالنتری  های 

استان داشته اند.
این تماس ها و ارتباط ها در موفقیت مأموران در اجرای مأموریت ها بسیار 
تأثیرگذار بوده است. بر این اساس از بین تماس های برقرار شده، 98 هزار 
و 28 مورد به انجام عملیات پلیسی توسط مأموران پلیس110 منجر شد. 
براساس ارزیابی های انجام شده میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد 
پلیس 110 طی10 ماهه سال 
جاری نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل نیز از افزایش قابل 
توجهی برخوردار بوده اس��ت. 
برهمین اساس، این امر میزان 
احساس امنیت را در بین مردم 
تقویت کرده و در ایجاد آرامش 
در استان تأثیرگذار بوده است.

انجام بیش از 98 هزار 
عملیات پلیسی 110 

چهره روزیادداشت
عملیات گاز رسانی به فاز 37 و 38 منظریه به بهره برداری رسید

مراد کاظمی فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی، 
عملیات گاز رسانی به محله های 37و38منظریه شهرکرد به بهره برداری رسید. گفتنی 

است برای گازرسانی به محله 37 منظریه مبلغ 380میلیون تومان هزینه  شده است.
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اخبار کوتاه

تقویت سیستم  اقتصاد مقاومتی 
با آموزش های فنی و حرفه ای

مدیرکل آموزش فنی و حرف��ه ای چهارمحال و بختیاری 
گفت: اجرای آموزش مبتنی بر تولید و فروش، در تقویت 

سیستم اقتصاد مقاومتی مؤثر است.
نوراهلل سعیدی در جلس��ه کمیته تخصصی طرح آموزش 
بازار محور این استان اظهار داشت: اجرای آموزش مبتنی 
بر تولید و ف��روش، باعث تحقق فرمایش��ات رهبر معظم 
انقالب در خصوص تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه 
ایرانی شده و همچنین در تقویت سیستم اقتصاد مقاومتی 
 مؤثر اس��ت. وی افزود: در این فرآیند آموزش��ی، آموزش

 به گونه ای صورت می گی��رد که کارآم��وزان همزمان با 
آموزش و بعد از آن، اقدام به تولی��د محصوالتی در قالب 
کارگاه های متمرکز و ی��ا غیرمتمرکز می کنند که قابلیت 

فروش داشته باشد.
 س��عیدی ادام��ه داد: این آم��وزش به ص��ورت تخصصی و 
بین رش��ته ای بوده و کل فرآیند را از ابتدا ت��ا زمان فروش 
محص��ول دربرمی گیرد. مدیرکل آم��وزش فنی و حرفه ای 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: آموزش در این مدل 
از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضه محصوالت تولید 

شده، توسط کارآموزان در بازار مصرف ادامه می یابد.

 تجلیل از 34 کارگر   و تولید کننده
 به مناسبت دهه فجر

مدی��رکل س��ازمان اداره کل تع��اون،کار و رف��اه اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری از اجرای 85 برنامه متنوع  در کمیته 

کارگری دهه فجر انقالب اسالمی استان خبر داد.
مهندس داود شیوندی با بیان این که کمیته کارگری دهه فجر 
انقالب اس��المی، 85 برنامه مختلف در راستای گرامیداشت 
سی و چهارمین فجر انقالب اس��المی با محوریت کارگران و 
تعاونگران والیتمدار استان اجرا کرد، گفت: برنامه های کمیته 
کارگری دهه فجر شامل 4 همایش بزرگ در چهار شهرستان 
با عنوان»تبیین نقش کارگران و تعاونگران در پیروزی انقالب 
اسالمی ایران« و 34 جشن با محوریت شرکت ها و کارگاه ها 
و کارخانجات استان و همچنین اجرای مسابقات ورزشی در 

رشته های مختلف با عنوان »جام فجر« است.
مسئول کمیته کارگری دهه فجر انقالب اسالمی استان ادامه 
داد: کمیته کارگ��ری دهه فجر اس��تان از 34 عنوان کارگر، 
تعاونگر، تولیدکنند، کارآفرین، کارفرمای نمونه و زن نمونه 

سرپرست خانوار تجلیل به عمل می آورد.

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: مایحتاج پایان س��ال و عید نوروز 92 در این استان تأمین و 
ذخیره شده است. رحمن کرمی اظهار داشت: در رابطه با تأمین مرغ 
 مصرفی مردم در ماه های پایانی س��ال، هیچ مشکلی وجود ندارد،

 به طوری که باید گفت300 هزارتن مرغ مازاد نیز در استان وجود 
خواهد داشت.

وی با بیان این که مصرف ساالنه مرغ در این استان 19 هزارتن است 
افزود: در رابطه با تأمین مواد خوراکی و ض��روری موردنیاز مردم 
استان هیچ مشکلی وجود ندارد و در این راستا مایحتاج پایان سال 
 و عید نوروز نیز تأمین و ذخیره شده اس��ت.کرمی در ادامه با بیان 
این که توزیع سیب و پرتقال نوروزی از 25 اسفندماه در چهارمحال 
و بختیاری آغاز می شود، خاطرنش��ان کرد: تاکنون افزون بر یک 
هزار و200 تن میوه نوروزی در این اس��تان ذخیره س��ازی ش��ده 
اس��ت. رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به این که خرید و ذخیره سازی میوه همچنان 
ادامه دارد بیان داش��ت: این مق��دار میوه، نیاز مردم این اس��تان 
را در ای��ام نوروز ت��ا 15 فروردین س��ال 92 تأمی��ن می کند. وی 
همچنین از ذخیره س��ازی مواد پروتئینی در این استان خبر داد 
و گفت: با تالش های انج��ام گرفته، تمهی��دات الزم برای تأمین 
مواد پروتئینی اس��تان در ایام تعطیالت عید ن��وروز به عمل آمده 
اس��ت.کرمی افزود: در تعطیالت عید نوروز هر سال، میزان تقاضا 
برای مصرف بس��یاری از مواد مورد نیاز مردم به خصوص گوشت 
قرمز، گوش��ت مرغ و تخم مرغ افزایش می یابد، این در حالی است 

که در راستای سیاس��ت های تنظیم بازار مواد پروتئینی مردم در 
ایام عید نوروز، بیش از س��ال گذش��ته تأمین و ذخیره شده است. 
 وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس، این سازمان مواد پروتئینی

به خصوص مرغ و گوشت قرمز را در شرکت پشتیبانی دام خریداری 
و ذخیره سازی کرده است.

اصناف متخلف چهارمحال و بختی�اری 7/4 میلیارد 
ریال جریمه شدند

معاون بازرس��ی و نظارت صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: اصناف متخلف این استان به پرداخت 7 میلیارد و 
469 میلیون و 145 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند. مهرداد 
مهری اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون67 هزار و 714 مورد 
بازرسی از واحدهای صنفی اس��تان انجام و افزون بر چهار هزار و 
731 مورد تخلف کشف شده است. وی ارزش تخلفات کشف شده 
را 7 میلی��ارد و 469 میلیون و 145 هزار ریال اع��الم کرد و افزود: 
تخلفات کشف شده بیش��تر در زمینه های کم فروشی، عدم درج 
قیمت و صدور فاکتور، عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی و مبارزه 
با قاچاق بوده است. مهری با بیان این که این بازرسی ها نقش بسیار 
مؤثری در کنترل بازار دارد، تصریح کرد: نظارت بر بازار و جلوگیری 
از تخلفات اقتصادی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست و مردم 
نقش اصلی را در این زمینه بر عهده دارند. معاون بازرسی و نظارت 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال تصریح کرد: در طرح تشدید 
بازرسی و نظارت بر عرضه کاالها و خدمات، عرضه کنندگان مواد 

غذایی و پروتئینی، لبنیات، خش��کبار و حبوبات، مواد شوینده و 
بهداشتی و خدمات مراکز تفریحی- ورزشی، پارک ها و رستوران ها 
مورد بررسی و نظارت ویژه قرار گرفت و با متخلفان برابر قانون نظام 
صنفی برخورد می ش��ود. وی افزود: در این طرح نانوایی هایی که 
دارای سوابق متعدد تخلف بودند شناسایی و برای پلمب، به اداره 
 کل تعزیرات حکومتی استان معرفی می شوند. مهری با بیان این که

این نظارت ها و بازرس��ی ها تا زمان تثبیت واقع��ی قیمت ها ادامه 
خواهد داشت متذکر شد: این طرح با هدف جلوگیری از کمبودهای 

ساختگی و افزایش غیرمنطقی قیمت ها اجرا می شود.

واردات 25 ه�زار ت�ن نه�اده دامی ب�ه چهارمحال و 
بختیاری

معاون توسعه بازرگانی داخلی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری از واردات 25 هزار تن نهاده دامی به استان 
خبر داد. علیرضا جیالن در گفتگو با خبرنگار فارس در ش��هرکرد 
اظهار داش��ت: کاالهای اساس��ی مردم به اندازه کافی تهیه شده و 

مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
وی افزود: تأمین کاالهای اساسی مردم از اولویت های این سازمان 
است، بر همین اس��اس با کم فروش��ان و محتکران طبق قانون و 
به شدت برخورد می شود. جیالن با اش��اره به فراخوان نام نویسی 
متقاضیان شرکت در نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم کاالهای 
نوروزی در اس��تان اف��زود: متقاضیان برای نام نویس��ی می توانند 
با در دس��ت داشتن پروانه کس��ب معتبر، مجوز رس��می و پروانه 
بهره برداری، به مجمع امور صنفی ش��هرکرد مراجعه کنند. وی با 
بیان این که در هر شهرستان یک نمایشگاه، اقالم مورد نیاز مردم را 
در آستانه عید نوروز عرضه می کند، خاطرنشان کرد: مردم استان 
می توانند انواع مواد غذایی، خشکبار و آجیل، شیرینی و شکالت، 
میوه، مواد پروتئینی، پوشاک و کیف و کفش مورد نیاز خود را از این 

نمایشگاه ها تأمین کنند.

ذخیره سازی 1200 تن میوه در چهارمحال و بختیاری
جیالن از واردات 25 هزار تن نهاده دامی به استان خبر داد و گفت: 
عالوه  بر این مقدار10 هزار تن دیگر نیز تا پایان س��ال تأمین و به 
استان وارد می شود. وی با اشاره به ذخیره سازی بیش از یک هزار 
و200 تن میوه برای ایام نوروز مردم استان افزود: سیب مورد نیاز 
مردم از سمیرم اصفهان و پرتقال از استان های شمالی خریداری 

شده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: امسال بیش از 30 مباشر توزیع میوه 

نوروزی مردم استان را در شهرهای مختلف به عهده دارند. 

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

نوروز 92 کمبود عرضه کاال نداریم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
7182 ش��ماره دادنامه: 1490، کالس��ه: 534/91، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 11 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: سید غالمرضا مدنی و احمد قدیری نشانی: اصفهان روشن دشت 
آهن آالت قدیری وکیل: آسیه غالمی نشانی: اصفهان میدان فیض ابتدای خ فیض سمت چپ 
طبقه فوقانی پ��الک 24، خوانده: محمدرضا بورضا مجهول المکان، خواس��ته: صدور حکم 
برای خوانده به انضمام یک فقره رس��ید که در تاریخ 88/3/24 طبق امضای خوانده که مبلغ 
22/000/000 ریال بدهکار می باش��د. ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی س��ید غالمرضا مدنی و احمد قدیری با وکالت آس��یه غالمی به طرفیت 
محمدرض��ا بورضا بخواس��ته صدور حکم برای خوانده به انضمام یک فقره رس��ید که در 
تاری��خ 88/3/24 طبق امضای خوانده با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان 
ردیف دوم به شرح صورتجلس��ه مورخ 91/8/4 و عدم حضور خواهان ردیف اول علیرغم 
ابالغ واقعی وخوانده علیرغم ابالغ به نحو نش��ر آگهی و رسید و صورتجلسه ای که فیمابین 
خوانده و خواهان ردیف دوم و امضای آنها در ذیل آن می باش��د لذا شورا دعوی خواهان 
ردیف دوم را مقرون به صحت دانسته و مستند به مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 30/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس��ارت 
تأخی��ر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت مورخ 91/3/23 ت��ا اجرای حکم در حق خواهان 
ردی��ف دوم صادر و اع��الم می گردد. رأی ص��ادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. در ضمن مس��تند به بند 10 
ماده 84 خواهان ردیف اول در دعوای مطروحه ذی نفع نمی باشد لذا قرار رد دعوی صادر 
می گ��ردد. رأی صادره ظ��رف 20 روز قابل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وصول نظریه کارشناسی
7183 از دفتر ش��عبه اول محاکم عمومی حقوقی خمینی ش��هر به آقایان 1- محمدحس��ین 
نوری��ان 2- محمد تقی کاظمی 3- رمضان مهرابی 4- حاج محمد نایب مهرابی که در پرونده 
کالس��ه 890989 ح/ 1 مجهول المکان اعالم گردیده و خواهان آن 1- جلیل معتمدی 2- اکبر 
معتم��دی 3- محمود 4- عل��ی 5- حمید 6- زهره 7- ایران دخت 8- اقدس )ش��هرت همگی 
معتمدی( 9- فخرالسادات عرب اف فرزند رضا می باشد به خواسته خلع ید و قلع قمع ابالغ 
م��ی گردد با توجه به وصول نظریه کارشناس��ی در پرونده مذکور جهت مالحظه و تحویل 
نظریه مذکور به دفتر شعبه اول محاکم عمومی حقوقی قید شد مراجعه نماید و در صورتی 
ک��ه به نظریه اعتراض دارد ظرف مهلت مذکور اعتراض خود را کتبًا به دفتر ش��عبه تحویل 

نماید. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
7184 ش��ماره: 12739 ورثه عبداله معتمدی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت 8 سهم از سهم 1320 ششدانگ 

قنوات کوی محال اردس��تان 86 اصلی واقع در اردس��تان یک اصلی دهس��تان گرمس��یر 
اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 547 دفت��ر 28 به نام نامبرده باال ثبت و صادر 
گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام ش��ده چون درخواس��ت 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید. در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی 
و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. م الف/ 329  فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

حصر وراثت
7185 آقای رجبعلی واحدی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 874/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادران ملک خانم س��عیدی ورنوسفادرانی بشناس��نامه 2581 در تاریخ 
1388/8/20 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- رجبعلی واحدی ورنوسفادرانی فرزند رضا ش ش 34 )فرزند(، 2- محمد واحدی 
ورنوس��فادرانی فرزند رض��ا ش ش 12646 )فرزند(، 3- علی اکبر واحدی ورنوس��فادرانی 
فرزن��د رض��ا ش ش 314 )فرزند(، 4- بتول واحدی ورنوس��فادرانی فرزند رضا ش ش 38 
)فرزند(، 5- صدیقه واحدی ورنوسفادرانی فرزند رضا ش ش 106 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای 
حل اختالف خمینی شهر

 
ابالغ دادخواست تجدیدنظر

7186 شماره: 806/90 ح 6 دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1385 به طرفیت 
حجت ش��یروانی و س��ید محمد هاش��می نیا هر دو مجهول المکان به این دفتر تقدیم که به 
کالس��ه 270/91 ت تجدیدنظ��ر ثبت و به لح��اظ مجهول المکان ب��ودن تجدیدنظرخوانده و 
تقاضای تجدیدنظرخواه و به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی چاپ و منتشر و از تجدیدنظرخواه دعوت می 
گردد ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر، الیحه دفاعیه خود را جهت ارس��ال به مرجع تجدیدنظر تقدیم دفتر دادگاه 

نماید. دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
7187 اج��رای احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد در پرونده 
کالس��ه 890231 ح/ 2 مربوط به، خواهان: مرتضی مطیع با وکالت نس��یم عطایی و خوانده: 
مهری هوش��مند فر فرزند خداداد س��اکن اصفهان خیابان کاوه بهارستان شرقی 26 متری 

ورزش��گاه بن بس��ت دوم پالک 56 منزل پورجابری به خواسته: دستور فروش ملک مشاع 
پالک ثبتی 10393/1327 بخش 5 ثبت اصفهان اقدام به برگزاری مزایده جهت تمامی ش��ش 
دانگ پالک ثبتی 10393/1327 بخش 5 اصفهان، س��اعت 8 تا 9 صبح روز شنبه 91/12/12 
در محل، خیابان نیکبخت- دادگستری کل استان اصفهان، طبقه سوم اتاق 302 بنماید. طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان خیابان جی مقابل خیابان 
مهدیه بن بس��ت هاجر 56 پالک 169 بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )قیمت ارزیابی شده 
توس��ط کارشناس( آغاز و برنده کسی اس��ت که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را در 
زمان مزایده به حساب سپرده 2171290210008 واریز و فیش مربوطه را به همراه داشته 
باش��د و باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. ضمنًا قیمت پایه جهت انج��ام مزایده یک میلیارد 
و ش��صت میلیون ریال اعالم می گردد. نظر کارش��ناس به شرح ذیل می باشد: محل مورد 
بازدید عبارت اس��ت از یک باب منزل مس��کونی که طبق محتویات پرونده  مندرجات س��ند 
مالکیت مس��احت عرصه 152/15 مترمربع و اعیانی ش��امل طبقه هم کف و زیرزمین و یک 
باب اتاق در طبقه اول به مس��احت حدود 180 مترمربع می باش��د که با مصالح ساختمانی 
دیوارهای آجری، درب و پنجره های خارجی، پروفیلی- درب های داخلی چوبی و سیس��تم 
س��رمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و اش��تراکات آن شامل آب و برق و گاز می 
باشد. با عنایت به موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، نوع کاربری مسکونی ملک، قدمت، 
ابعاد، به ویژه راه ارتباطی و س��ایر مش��خصات و دیگرعوامل مؤثر در قضیه ارزش شش 
دانگ عرصه و اعیان و اش��تراک ش��ماره پالک 10393/1327 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
معادل یک میلیارد و شصت میلیون ریال برآورد می گردد. مدیر دفتر شعبه 2 اجرای احکام 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
7188 کالسه: 533/90 حل 8، خواهان: رضا گودرزی فرزند خیرعلی با وکالت جواد رضایی 
نش��انی خمینی شهر چهارراه شریعتی جنب مس��جد حضرت ابوالفضل )ع(، خوانده: حسین 
خانی خوزانی فرزند عبدالرس��ول مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، دادگاه با بررسی جامع 
محتوی��ات پرونده ختم رس��یدگی اعالم مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی ش��ورا: در 
خصوص دادخواس��ت آقای رضا گودرزی با وکالت جواد رضایی علیه آقای حس��ین خانی 
خوزانی فرزند عبدالرس��ول به خواس��ته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
945378-90/4/30 و خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه ش��ورا نظر به ش��رح دادخواست 
تقدیمی و مس��تندات ارائه ش��ده وجود اصل مس��تندات در ید خواهان ک��ه داللت بر وجود 

دی��ن علی��ه خوانده و اش��تغال ذمه وی دارد و نظ��ر به اینکه خوانده دفاع��ی در جهت رد 
ادعای خواهان بعمل نیاورده نس��بت به مس��تندات او نیز اظهار انکار و یا جعل نکرده است 
و دعوی خواهان را وارد و ثابت دانس��ته مستنداً به مواد 198-515-519-522 قانون آئین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و از باب تس��بیب به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک ت��ا زمان پرداخت اصل دین و حق الوکاله وکی��ل محکوم می نماید. این رأی 
غیابی محس��وب است و پس از ابالغ به مدت 20 روز قابل واخواهی و پس از انقضاء مهلت 
واخواهی به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. اسماعیلی- قاضی شورای 

حل اختالف شعبه چهارم خمینی شهر
 

ابالغ اجرائیه
7191 شماره اجرائیه: 9110423633200282، شماره پرونده: 9009983633200855، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900872، بموجب درخواست اجرای شماره دادنامه 9109973633200390 

محکوم علیه فرش��ید اسماعیلی نام پدر: اس��ماعیل نشانی: )فعاًل مجهول المکان( کرمان فلکه 
دوم خزانه خ س��المت بخش خ تقوی خ سرپرس��ت آموزش و پرورش کوچه هاشمی پ 23 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 64/800/000 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 1/301/000 ریال 
هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر از تاریخ سررسید 90/10/15 و حق الوکاله وکیل به مبلغ 
2/332/800 ریال در حق محکوم له آیت اله شابندری نام پدر: امام قلی نشانی: درچه خ امام 
کوچه 18 شرقی بن بس��ت ش اسکندری با وکالت علی جزینی درچه نام پدر: محمد نشانی: 
اصفهان خ ش��یخ صدوق شمالی مجتمع سرو طبقه 5 واحد 19. محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت نیم عش��ر دولتی به مبلغ 3/240/000 ری��ال. در اجرای حکم رعایت تبصره 2 ماده 
306 گردد. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ اب��الغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را 
ق��ادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به 
قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
ب��راي فرار در پرداخت ام��وال خود را معرفي نکنید یا صورت خ��الف واقع از دارایي خود 
بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي 
احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت ه��اي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. اخوان- مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر
 

ابالغ رأی
7192 ش��ماره دادنامه: 1829، کالس��ه: 1163/91، مرجع رسیدگی: ش��عبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی تقیان نش��انی: خمینی ش��هر دینان کوچه ش��هید امراله 
تقی��ان، خواندگان: 1- عباس نجات��ی 2- علی جهانگیری هر دو مجهول المکان، خواس��ته : 
الزام به انتقال رس��می یک دستگاه موتورسیکلت، ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای 
ح��ل اختالف: در خصوص دعوی خواهان آق��ای مصطفی تقیان به طرفیت 1- عباس نجاتی 
2- علی جهانگیری به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره پالک 
4425- اصفهان 11 و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی است که خواهان اعالم 
می دارد موتورس��یکلت مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری و موتور و مدارک آن در 
ید اوس��ت خواستار انتقال سند شده اس��ت خواندگان با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر 
آگهی در جلسه رسیدگی مورخ 91/10/19 حاضر نشده اند و الیحه ای تقدیم ننموده اند نظر 
به استعالم واصله از راهور که مالک خودرو را خوانده ردیف دوم اعالم نموده شورا دعوی 
را نسبت به خوانده ردیف اول وارد ندانسته و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی خواهان را اعالم می نماید و دعوی را نسبت به خوانده ردیف دوم وارد 
و به اس��تناد مواد 10 و 35 و 219 و 220 و 225 و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 
515 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در 
یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال رسمی موتورسیکلت به شماره انتظامی 4425-اصفهان 
11 و پرداخت هزینه های نش��ر آگهی و هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7193 ش��ماره: 533/91 به موجب رأی ش��ماره 1432 تاریخ 91/8/30 حوزه 12 ش��ورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سید علی فلسفی دشت 
پاکردی نام پدر: سید اسداله شغل: میوه فروش مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
نوزده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چ��ک 460098-88/7/5 لغایت تاری��خ اجرای حکم در حق 
محکوم له قاس��م نصیری نام پدر: غفور ش��غل: آزاد، نش��انی محل اقامت: اصفهان خ امام 
خمینی خ فردوان جنب کوچه س��احل، سوپرمارکت پریا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7194 ش��ماره دادنامه: 1821، کالسه: 91-1109، مرجع رس��یدگی: شعبه نهم شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: یداله مظاهری نش��انی: اصفهان خیابان کاخ س��عادت آباد غربی 

کوچه دادخواه بن بس��ت ساس��ان پالک 5/8، خوانده: محسن س��هرابی کوهستانی مجهول 
المکان، خواس��ته: الزام به انتقال س��ند مالکیت خودرو سمند، ش��ورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای یداله مظاهری بطرفیت آقای محسن سهرابی 
کوهستانی بخواسته انتقال رسمی سند مالکیت یکدستگاه اتومبیل سمند X7 مدل 83 بشماره 
انتظامی 856 د 14- ایران 23 مقوم به س��ی میلیون ریال بش��رح متن دادخواست با بررسی 
اوراق پرونده و اظهارات خواهان در دادخواس��ت و صورتجلس��ه مورخه 91/9/26 نظر به 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و الیحه دفاعیه 
ای نیز ارسال ننموده و همچنین مدارک خودرو در ید خواهان می باشد و تسلسل ایادی نیز 
برقرار می باشد لذا شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 237 
و 362 قانون مدنی رأی بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه رسمی و انتقال سند 
خ��ودرو موضوع پرونده بنام خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد. رحیمی- قاضی شعبه نهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
7007 با توجه به دادخواست خانم فاطمه رضازاده مبنی بر مطالبه و پرونده مطروحه به شماره 
 1282/91 ش 33 در این ش��عبه، بطرفیت خانم عاطفه ش��اهپوری با توجه به مجهول المکان
بودن خوانده یک برگ نظریه کارشناس��ی پیوست ارس��ال تا یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار چ��اپ و خوانده ظرف مهلت یک هفته پس از نش��ر ای��ن آگهی در محل 
شعبه 33 واقع در خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان حضور و 
چنانچه نسبت به نظریه اعتراضی داشته بطور کتبی به این شعبه اعالم نماید. پرونده کالسه 
1282/91 در خصوص تأمین دلیل خواس��ته له خانم فاطمه رضازاده علیه عاطفه شاهپوری 
مجهول المکان اینجانب ضمن مراجعه به دفتر آن شورای محترم و مطالعه پرونده فوق الذکر 
سپس با بررسی مدارک و عکس های گرفته شده از محل آرایشگاه و ضمن مراجعه به محل 
آرایشگاه واقع در ملک شهر خیابان مفتح خیابان ناصر خسرو آرایشگاه مدوالین مراجعه 
و درب آرایش��گاه بس��ته بود و با تحقیق��ات بعمل آمده و مالحظه م��دارک و همچنین کپی 
صورتجلس��ه پلیس 110 که خوانده با بهم زدن وس��ائل و لوازم آرایشگاه و بیرون انداختن 
آنان میزان خسارات وارده بشرح زیر برآورد و اعالم نظر می گردد. 1- خسارات وارده به 
پرده آرایش��گاه که ده متر بوده بمبلغ 500/000 ریال پانصد هزار ریال برآوردو اعالم نظر 
می گردد. 2- پاره شدن دو عدد بنر بابعاد 150×90 جمعًا بمبلغ 300/000 ریال سیصد هزار 
ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. 3- خس��ارت وارده به یکدستگاه بخور بمبلغ 150/000 
ریال یکصد و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. 4- خس��ارت وارده به یکعدد 
آلب��وم ایتالیای��ی بمبلغ 1/000/000 ری��ال یک میلیون ریال برآورد و اع��الم نظر می گردد. 
5- نابود نمودن مواد آرایش��ی که شامل پودر و غیره بمبلغ 400/000 ریال چهارصد هزار 
ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. با توجه به مراتب فوق میزان خس��ارات وارده به لوازم 
و وس��ائل آرایشگاه فوق الذکر که توسط خوانده وارد ش��ده جمعًا بمبلغ 2/350/000 ریال 
دویس��ت و سی و پنج هزار تومان معادل دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال برآورد و 
اعالم نظر می گردد. ضمنًا یک نسخه از عکس های گرفته شده در یک صفحه ضمیمه تقدیم 

می گردد. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7129 آقای س��ید محمد مهدی حسین زاده ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 3265 به 
شرح دادخواست به کالس��ه 772/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید هاشم حسین زاده ورنوسفادرانی بشناسنامه 
24 در تاریخ 1390/3/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- صدیقه کبیریان ورنوس��فادران فرزند غالمرضا ش ش 347 )همسر 
دائمی متوفی(، 2- س��ید محمد مهدی حس��ین زاده ورنوسفادرانی فرزند سید هاشم ش ش 
3265 )فرزند(، 3- سید احمد حس��ین زاده ورنوسفادرانی فرزند سید هاشم ش ش 25207 
)فرزند(، 4- احترام حس��ین زاده ورنوس��فادرانی فرزند سید هاشم ش ش 13503 )فرزند(، 
5- فرخنده حس��ین زاده ورنوس��فادرانی فرزند س��ید هاش��م ش ش 42 )فرزند(، 6- منور 
حس��ین زاده ورنوس��فادرانی فرزند سید هاش��م ش ش 50 )فرزند(، 7- پروانه حسین زاده 
ورنوسفادرانی فرزند سید هاشم ش ش 15242 )فرزند(، 8- محترم حسین زاده فرزند سید 
هاش��م ش ش 13504 )فرزند(، 9- خدیجه حسین زاده ورنوسفادرانی فرزند سید هاشم ش 
ش 1225 )فرزند(، 10- فرزانه حسین زاده ورنوسفادرانی فرزند سید هاشم ش ش 17252 
)فرزند(، 11- نرگس حس��ین زاده ورنوسفادرانی فرزند سید هاشم ش ش 2772 )فرزند(، و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه 

هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شایسته بهره مند می سازد 

تا همه آنان را وارد بهشت کند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
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